Agenda vergadering Dorpsraad Aartswoud
Dorpsraadvergadering 16 september 2019
Locatie:
Frank van Staveren
Aanwezig:
Daan Gouwens, Katja Goedhart, Frank van Staveren,
Jacco Bos, Marieke Hekker
Afwezig:
Pieter Jonkers,
1. Opening en mededelingen
Voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.
2. Ingekomen stukken
Aankondigingsbrief gesubsidieerde organisaties van Gemeente. Ter kennisname
aangenomen.
3. Motorcross
De brief van de gemeente Hollands Kroon aan de crossers met het advies naar aanleiding
van de ingediende zienswijzen wordt rond gemaild. In het verleden is een keer deur aan deur
geld opgehaald om stappen te ondernemen tegen de plannen van de crossers. De huidige
dorpsraadleden is niet bekend wat er met dit geld is gebeurd. Frank gaat hier navraag naar
doen.
4. Rotonde
Peter den Braber heeft bezoek gehad van het Hoogheemraadschap naar aanleiding van zijn
zienswijze met betrekking tot de rotonde. Inmiddels is duidelijk dat de provincie gaat over
de cultuurhistorische waarde van de monumentale westfriesedijk, dus is deze opmerking
beschreven en doorgestuurd naar de omgevingsmanager van de provincie die over het
project N239 gaat en de bouw van de nieuwe rotonde.
5. Uitbreiden verwerkingscapaciteit vergistingsinstallatie
Wij hebben veel verkeer van de vergisting en dat zal toenemen. Dorpsraad heeft gemeente
om meer info gevraagd omtrent de omgevingsvergunning en bij de dorpsraad Hoogwoud
geïnformeerd of zij hiervan op de hoogte zijn en wat hun visie is. Antwoord gemeente:
Verkeer zal niet toenemen. Toevoer gaat met sleepslangen.
6. Windmolenpark Hollands Kroon
Is toendertijd wel inspraak gegeven en we hadden geen stem/waren geen belanghebbende.
Ook subsidie/compensatie kwamen we niet voor in aanmerking. Na de vergadering kwam
bij de secretaris nog de vraag binnen of de verlichting (rode knipperlichten) uit kunnen. Dit
schijnt in Flevoland ook het geval te zijn. De dorpsraad zal hier navraag naar doen.
7. Muzieksubsidie
We hebben extra geld gekregen voor het koor, omdat andere dorpsraden hun budget niet
hebben opgemaakt. Geld wordt overgemaakt aan de dorpsraad en de penningmeester moet
dit overmaken aan Stichting Kerk Aartswoud. Dit is de subsidie voor 2018/2019. Tevens is
er een initiatief vanuit de Stichting Aanjagers Muziek voor 60+ers. Dit sturen we door naar
De Aartswouder voor publicatie. We moeten ook na gaan denken over de besteding voor de
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subsidie van 2019/2020. Ook hiervoor maken we graag gebruik van De Aartswouder.
8. Notulen vorige keer
Laatste aanpassingen worden gedaan en notulen worden rondgemaild.
9. Jaarvergadering (vast agendapunt)
Daan is ermee bezig om iets te maken waarin we dit kunnen vastleggen.
10. Rondvraag
Termijn van Jacco zit er bijna op, hij beraadt zich om nog een termijn aan te blijven. Er is
nog ruimte voor een nieuw lid, ook als Jacco nog een termijn aangaat.
Nieuwe inwoners als vast agendapunt op de agenda i.v.m. welkom en uitreiken
jubileumboekje over Aartswoud.
Oproep in de Aartswouder voor kindinfo voor Sint. Marieke
Verzoek aan school voor info voor Sint. Katja mailt Marja

Nr

Datum

Wie

Wat

Wanneer

00016

30-11-2015

Pieter

Kamer van Koophandel updaten.

doorlopend

00074

14-05-2018

Frank

Volgen ontwikkelingen Provincie over rotonde
Westfriesedijk

doorlopend

00076

14-05-2018

Katja/Pieter

Maken nieuwe website

31-12-2019

00079

17-09-2018

Frank/Daan

Periodiek vuilnisbak IJsbaan legen

Doorlopend

00081

18-03-2019

Allen

(Pas)foto aanleveren

30-09-2019

00082

18-03-2019

Jacco

Aanvragen meerjarige subsidie

gereed

00085

18-03-2019

Pieter

Uitnodigen organisatie Vitale Leefomgeving

18-11-2019

00090

07-05-2019

Marieke

75 jaar vrijheid mailen

Gereed

00091

07-05-2019

Katja

terugkoppeling mail kerstsfeer

Gereed

00092

07-05-2019

Katja

dirigent koor benaderen

Gereed

00093

07-05-2019

Katja

Uitnodiging maken nieuwjaarsreceptie

01-12-2019

00094

07-05-2019

Katja

Zorgen dat kerstbomen blijven staan in de kerk t.b.v.
nieuwjaarsreceptie

24-12-2019

00095

07-05-2019

Daan

Met Riet catering regelen voor Nieuwjaarsreceptie

01-12-2019

00096

07-05-2019

Katja

Audio regelen voor speech burgemeester

Gereed

00097

07-05-2019

Frank

Foto’s activiteiten en verenigingen vragen bij HdB

01-11-2019

00098

07-05-2019

Frank

Beamer of ophangmogelijkheid foto’s

01-12-2019

00099

07-05-2019

Frank

Dronefilmpje Aartswoud

01-12-2019

00100

07-05-2019

Daan

Zitplekken voor ouderen regelen

01-12-2019

00101

07-05-2019

Daan

Aankleding tafels regelen met Anneke

Gereed
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00102

07-05-2019

Daan

Live muziek door lokale muzikant bij entree/aanvang

01-12-2019

00104

16-09-2019

Marieke

Achtergrondmuziek nieuwjaarsreceptie

18-11-2019

00105

16-09-2019

Marieke

Oproep in de Aartswouder voor kindinfo voor Sint

Gereed

00106

16-09-2019

Frank

Definiteve versie zienswijze dorpsraad mailen aan
leden dorpsraad

18-11-2019

00107

16-09-2019

Frank

Navraag doen naar besteding opgehaald geld cross

18-11-2019

18 november 2019

Pieter Jonkers

16 december voorbereiding nieuwjaarsreceptie bij Pieter
3 januari 2020 nieuwjaarsreceptie
6 januari voorbereiding jaarvergadering bij Marieke
16 januari 2020

Cafe De Stompe Toren

De vergaderingen beginnen altijd om 20.00 uur. Aanmelden voor het bijwonen van een
vergadering kan via secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl. Voor de jaarvergadering is aanmelden
niet noodzakelijk.
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