Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
Dorpsraadvergadering 18 mei 2020
Aanwezig: Daan, Pieter, Marieke, Jacco, Frank, Katja
Afwezig: 1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
-Busje naar de markt
Het klopt dat VervoerPlus, het busje op dinsdag, is gestopt per 1 maart. De kosten waren hoog
en het gebruik laag, waardoor het een dure voorziening was. Om deze reden is besloten om te
stoppen met VervoerPlus.
Mensen kunnen gebruik maken van de buurtbus 417 uit Aartswoud of informeren bij Raad en
Daad. De afgelopen weken is dit uitgebreid gecommuniceerd via de lokale weekbladen, in het
busje zelf en bij de wijksteunpunten.
-Lichtuitstoot Agriport
In het Activiteitenbesluit milieubeheer staat in art 3.56 t/m art 3.59 het nodige geschreven.
Ook in lichthinder voorschriften voor het telen in kassen van de Rijksoverheid staat het nodige.
Er staat kortweg dat er in de donkerperiode geen licht aan mag ( deze tijden veranderen door het
jaar )
Verder staat er dat er in de nanacht wel mag belicht ook deze tijd verandert een paar keer.
Ook is er te vinden dat de afscherming aan de bovenzijde 95 % moet zijn en bij nieuwere kassen
na 2017 het 98% moet zijn, maar ook daar zijn uitzonderingen voor. Onder andere dat de
Omgevingsvergunning aangepast kan worden en als de natuur geen bezwaar aantekent? Lees
milieuorganisatie.
Dus als je last van het licht heb , moet je het volgende doen.
Kijken hoe laat het is, : donkerperiode of na nacht
Kijken welk bedrijf : Als het bovenstaande niet klopt
Kijken hoeveel licht doorlaat er door het dak gaat:
Dan is het pas mogelijk om iets te doen.
Melden bij gemeente Hollands Kroon of de RUD.
-Verkeersborden Schoolstraat Aartswoud
Marion Holzman wordt nogmaals over Korte Wuiver / Schoolstraat gemaild.
-Weelkade / Blote biene pad
De rommel is ertussenuit gehaald op het pad, maar er moeten nog nieuwe schelpen op. Jacco
gaat erachteraan.
-Boergondisch Aartswoud verplaatsen naar volgend jaar. Datum wordt nog vastgesteld.
3. Facturen nieuwjaarsreceptie / jaarvergadering
Er is vertraging bij de KvK met de wijzigingen. Daardoor kunnen we nog geen nieuwe bankpas
krijgen. Er is een tussenoplossing bedacht voor de betalingen die nog gedaan moesten worden.
4. Voortgang RES
De ambitie van Noord-Holland Noord is 4,2 TWh aan duurzame energie in 2030. Dat is bijna
een verdubbeling ten opzichte van nu.
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Er zouden 150 windmolens worden geplaatst in de provincie Noord-Holland. Een aantal zouden
langs het Blote Biene Pad en bij de Langereis komen. Dit is nu afgeketst. Ze zouden nu bij de
gemeente Medemblik komen te staan. Dit is nog niet definitief. Het plan ligt nu bij de gemeente
ter inzage. In juni 2020 zal het plan worden ingediend bij het rijk.
5. Voortgang rotonde
De inrichting van de rotonde is iets aangepast, wat meer richting de dijk. Het fietspad voor
Braber blijft bestaan.
6. Rondvraag
-Aanjagers Muziek: voorlopig kunnen we geen activiteiten organiseren vanwege Corona. De
financiële afhandeling willen we graag als dorpsraad rechtstreeks tussen organisator en
aanjagers laten verlopen en niet de dorpsraad ertussen.
-Toestand gemeente politiek: we wachten de ontwikkelingen af.
-CPO staat op dit moment stil omdat er geen ruimte is om online te overleggen volgens de
gemeente. Wij willen graag voor de zomervakantie een afspraak met de gemeente. Frank is hier
druk mee bezig. Er is 12 man die interesse heeft in een woning.

Nr

Datum

Wie

Wat

Wanneer

00016

30-11-2015

Pieter

Kamer van Koophandel updaten.

doorlopend

00068

19-03-2018

Daan

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

doorlopend

00074

14-05-2018

Frank

Volgen ontwikkelingen Provincie over rotonde
Westfriesedijk

doorlopend

00076

14-05-2018

Katja/Pieter

nieuwe website Geertje Ruitenburg

Juni 2020

00104

18-5-2020

Jacco

Schelpen storten op Blote Biene Pad

Juni 2020

00105

18-5-2020

Katja

Mail over verkeersborden

Juni 2020
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29 juni: vergadering in het café
31 augustus: vergadering bij Katja
9 november: vergadering bij Daan
4 januari: vergadering bij Frank
21 januari: jaarvergadering in café
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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