Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
Dorpsraadvergadering 15 maart 2021
Locatie: online
Aanwezig: Frank, Daan, Jacco, Pieter, Katja (notulen)
Afwezig: Marieke
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
-Jaarvergadering nieuwe datum onder voorbehoud: 5 juli in het café
- Toekomstvisie gemeente Opmeer: Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende scenario’s
gepresenteerd waar men zijn/haar voorkeur voor kon uitspreken. Voor meer informatie zie:
www.opmeer2030.nl
-Fietsstroken: Er zijn waarschuwingen uitgedeeld door BOA aan bewoners van de
schoolstraat over het parkeren op de fietsstrook; Jacco neemt contact op met de
wijkagent.
Na navraag te hebben gedaan blijkt dat Aartswoud niet beschikt over een fietsstrook maar
een fiets suggestie strook. Op een fietsstrook mag niet worden geparkeerd. Op een fiets
suggestie strook wel. De betreffende BOA is dus iets te ijverig geweest en excuseert zich
voor het misverstand. Wel geeft hij aan dat geparkeerde auto’s de doorstroming niet
mogen belemmeren en er geen andere dingen als motorvoertuigen op de openbare weg
gestald mogen worden. Katja stuurt een mail naar de dorpsbewoners. Ook wordt het
vermeld op Facebook en op de website.
3. Overleg gemeenteraad vervolg
Katja stelt een mail op naar college via de griffier naar aanleiding van de opmerkingen die
gemaakt zijn in het overleg met de gemeenteraad. De aanwezige leden vonden het overleg
onbevredigend en niet zinvol.
Frank neemt over de invulling van dit overleg telefonisch contact op met Marion Holzmann
van de gemeente en koppelt dit terug.
4. Statuten herziening
Wijziging van de statuten moeten via een notaris worden vastgelegd. Pieter stuurt nog
enige aanvullingen voor de herziene statuten naar Katja, daarna worden ze weer naar alle
leden gestuurd ter goedkeuring.
5. Mail & website
Het nieuwe mailprogramma Office365 is in gebruik genomen en bevalt zeer goed.
Website: We gaan allen kijken naar mogelijkheden voor de vormgeving en wensen voor de
inhoud van de website. We zoeken naar goede voorbeelden. We maken een aparte
afspraak voor om het uiterlijk en de opzet van de website verder te bepalen op maandag
29 maart om 20.00 uur.
6. Rondvraag
-Leefbaarheidsplan: dit is gemaakt in 2016. We gaan dit allen lezen en komen met een
voorstel voor eventuele update van dit plan.
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Vergaderdata 2021:
17 mei ’21
5 juli ’21 (jaarvergadering)
13 september ‘21
15 november ‘21
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.

Nr

Datum

Wie

Wat

Wanneer

00016

30-11-2015

Pieter

Kamer van Koophandel updaten

Doorlopend

00076

14-05-2018

Katja/Pieter

nieuwe website

mei 2021

00111

29-06-2020

Allen

nieuwe inwoners

Doorlopend

0113

9-11-2020

Jacco

Pluim

Doorlopend

0114

11-1-2021

Pieter

Contact met Roelof ivm KvK

0117

11-1-2021

Daan

Regelt bordje honden aan de lijn

17-5-2021

0118

11-1-2021

Katja/Pieter

Aanpassen statuten

17-5-2021

0119

16-3-2021

Katja

Mail fietsstrook +facebook

17-5-2021

0120

16-3-2021

Frank

Contact Marion Holzmann over overleg gemeenteraad

17-5-2021

0121

16-3-2021

Katja

Mail college

17-5-2021

0122

16-3-2021

Allen

Voorbereiden overleg nieuwe website

29-3-2021

0123

16-3-2021

Pieter

Aanvulling tekst statuten

17-5-2021

0124

16-3-2021

Allen

Doornemen leefbaarheidsplan

17-5-2021
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