Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
Dorpsraadvergadering 18 maart 2019
Locatie:
Daan Gouwens
Aanwezig:
Jacco Bos, Pieter Jonkers, Daan Gouwens, Katja Goedhart,
Marieke Hekker, Frank van Staveren.
(Gast: Stephanie van Aanjagers Muziek)
Afwezig:
1. Opening en mededelingen
Voorzitter opent de vergadering en heet Stephanie welkom als gast. Er zijn geen
mededelingen.
2. Aanjagers Muziek
Stephanie geeft aan dat er een Kindermuziekfestival voor de bovenbouw op Zomerpop
plaatsvindt met o.a. rappen en silent disco. Dit vindt plaats op 6 september. Voor de
onderbouw wordt er een festival georganiseerd in Aartswoud. Het Rundveemuseum, de
pastorie en het café zijn locaties waar dit plaatsvindt en mogelijk ook nog bij de Dubbele
punt. Er komt vrije kaartverkoop (150 geschatte bezoekers) op inschrijving. Het vindt plaats
op 29 september. Alles wordt georganiseerd door Aanjagers Muziek. Onze muzieksubsidie
mogen we hieraan doneren, maar mogen we het ook zelf besteden.
Boergondisch Aartswoud wordt een jaar later. LEF gaat deze ronde ook niet meer lukken
i.v.m. bezetting Kerk. We mogen subsidie ook een jaar meenemen. Er is ook een idee om
iets te doen met een koor/dirigent in de kerk en iets met Boergondisch Aartswoud.
Besluit: Budget hevelen we over naar volgend jaar.
Actie: Katja overlegt met Ossenworstgenossenschaft.
3. Ingekomen stukken.
Staan op de agenda
4. Notulen vorige keer.
Goedgekeurd en worden z.s.m. verzonden.
5. Nabespreken jaarvergadering.
Goede opkomst, maar jammer dat er zo weinig jeugd is. We gaan komend jaar meer
ruchtbaarheid geven aan de jaarvergadering (facebook, mail en toch ook weer deur tot deur).
Volgend jaar moet het beter. Het verliep rommelig en was niet goed genoeg voorbereid. Idee
voor volgend jaar is dat iemand de boel aan elkaar praat en in de zaal staat. Deze kan dan
ook naar mensen toe lopen met de microfoon als er vragen uit de zaal zijn. Hierdoor wordt
het ook wat dynamischer. Onderling kunnen we de agendapunten verdelen. Rol van de
Dorpsraad ten aanzien van onderwerpen moet ook duidelijk zijn en die is neutraal. De
nieuwe opstelling/zaalindeling was succesvol. We gaan ook een draaiboek maken.
Belangrijk is ook om de tijd te bewaken bij programma na de pauze. En hoe gaan we om
met het afscheid dorpsraadleden? We bedanken in de eerstvolgende jaarvergadering en niet
tussentijds.
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6. Vliegroutes Lelystad,
Periode voor het indienen van zienswijze is verstreken. We blijven de ontwikkelingen
volgen.
7. Vitale leefomgeving.
We hebben een mail gekregen van een organisatie die zich inzet voor een vitale
leefomgeving. We nodigen ze uit voor volgende vergadering, maar wel al direct aangeven
dat we geen geld hebben. Pieter mailt ze.
8. Voortgang convenant
De gemeente is met de dorpsraden in gesprek over het opstellen van een nieuw convenant.
Laatste versie is vandaag gemaild en iedereen heeft tot donderdag om te reageren.
9. Sudsidie aanvraag
We hebben een verzoek gekregen van de gemeente om de subsidieaanvraag in te dienen
voor 2020-2023. Jacco pakt dit op.
10. Nieuwjaarsreceptie januari 2020
Dorpsraad is gevraagd de nieuwjaarsreceptie voor de gemeente te organiseren in Aartswoud.
Daan pakt dit op met de gemeente om de kaders helder te krijgen.
11. Stemmen voor wonen
Dit is een initiatief om rondom de Provinciale Statenverkiezingen meer aandacht te vragen
voor het woningtekort. De dorpsraad steunt dit initiatief en publiceert het op Facebook.
12. Rondvraag
geen
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Nr

Datum

Wie

Wat

Wanneer

00016

30-11-2015

Roelof

Kamer van Koophandel updaten.

doorlopend

00068

19-03-2018

Katja

Katja houdt de ontwikkelingen m.b.t. Lelystad in de
gaten

doorlopend

00074

14-05-2018

Frank

Volgen ontwikkelingen m.b.t. informatiebijeenkomst
Provincie over rotonde Westfriesedijk

doorlopend

00076

14-05-2018

Katja

Updaten website en contactformulier

01-05-2019

00079

17-09-2018

Frank/Daan

Periodiek vuilnisbak IJsbaan legen

Doorlopend

00081

18-03-2019

Allen

Twee regels tekst aanleveren bij Katja om voor te
stellen op de website van de dorpsraad.

31-03-2019

00082

18-03-2019

Jacco

Aanvragen meerjarige subsidie

01-06-2019

00083

18-03-2019

Marieke

Stemmen voor wonen publiceren op facebook

Gereed

00084

18-03-2019

Daan

Kaders voor nieuwjaarsreceptie gemeente helder
krijgen

07-05-2019

00085

18-03-2019

Pieter

Uitnodigen organisatie Vitale Leefomgeving

07-05-2019

00086

18-03-2019

Katja

Bespreken mogelijkheden muzieksubsidie met
Ossenworstgenossenschaft

07-05-2019

00087

18-03-2019

Marieke

Voorbereidende vergadering plannen voor
jaarvergadering

01-06-2019

00088

18-03-2019

Daan

Opzet maken voor draaiboek jaarvergadering

01-06-2019
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