Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
Dorpsraadvergadering 19 november 2018
Locatie:
Katja
Aanwezig:
Frank van Staveren, Daan Gouwens, Katja Goedhart,
Jacco Bos, Marieke Hekker, Pieter Jonkers
Afwezig:
1. Opening en mededelingen
Voorzitter opent de vergadering en heet Pieter welkom
2. Ingekomen stukken
Geen
3. Notulen vorige keer
Akkoord
4. Werkgroep nieuw convenant
De gemeente wil een nieuw convenant opstellen met de dorpsraden. Frank gaat deelnemen in de
werkgroep die het convenant gaat opstellen.
5. Aanjagers muziek
In de Aartswouder is een oproep gedaan voor initiatieven die in aanmerking komen voor deze
subsidie. Hier zijn tot op heden geen reacties op gekomen. Dorpsraad vindt Boergondisch
Aartswoud een gelegenheid waarin een programma-onderdeel kan worden opgenomen dat voor
subsidie in aanmerking komt. Katja neemt contact op met de stichting die over de subsidie gaat.
6. Voorbereiden jaarvergadering
Dorpsraad wil de jaarvergadering graag interactiever maken en minder afstand tussen de
dorpsraadleden en de bezoekers. Idee hiervoor is om niet op het podium te gaan zitten en de
tafels in een U-opstelling te zetten. Jacco bespreekt opstelling met Riet. Tevens wil de
dorpsraad kijken of er onderwerpen zijn waarbij we mensen (al dan niet anoniem) vragen een
mening te geven.
Voor het programma na de pauze zijn ook ideeën geopperd die we verder gaan uitwerken. Hierover
meer zodra de definitieve agenda voor de jaarvergadering bekend wordt. Daan en Jacco zijn hier
in de lead.
Er moet een jaarverslag gemaakt worden. Uitgangspunt is de subsidieverantwoording van Jacco.
Katja maakt er een jaarverslag van.
Het Rundveemuseum en Kerkbestuur krijgen tijdens de jaarvergadering kort de tijd om hun eigen
jaar toe te lichten
6. Rotonde
Er is een info avond geweest in het cafe. Beoogde bouwdatum is 2020, na doorlopen van de
procedures.
7. Motorcross
Het is op dit moment rustig rond de motorcross. We zullen in de jaarvergadering toegelichten wat
de procedure inhoudt en wat de status is.
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8. Woonvisie Opmeer
Dorpsraad heeft deze gelezen en geen bijzonderheden gevonden.
9. Glasvezel
Buitengebied krijgt Glasvezel. Wanneer is het dorp zelf aan de beurt? In volgend overleg met de
raad bespreken.
10. Intocht Sinterklaas
Het is lastig gebleken om voor de kinderen input te krijgen voor in het boek van Sint voor de
buitendorpse kinderen die erbij zijn. Volgend jaar gaan we een oproep via maillijst dorpsraad,
facebook, lid ouderraad.
11. Nieuwe leden/penningmeester.
Wij verwelkomen Pieter Jonkers als nieuw lid. Pieter wil het penningmeesterschap op zich nemen.
Er moet nog een lid bij.
12. Nieuwjaarsreceptie
De gemeente heeft aangekondigd vanaf 2020 de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in de
omliggende dorpen te willen laten plaatsvinden. Wij krijgen van de gemeente als eerste deze
eer. De gemeente komt nog met een datum waarop dit moet gaan plaatsvinden.
13. Rondvraag
Vergaderkalender 2019 blijven de maandagen. Derde maandag van iedere tweede maand.
Uitzondering: Jaarvergadering is altijd de derde donderdag van januari.
Nr

Datum

Wie

Wat

Wanneer

00016

30-11-2015

Pieter

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

gereed

00079

17-09-2018

Frank/Daan

Periodiek vuilnisbak IJsbaan legen

Doorlopend

00080

17-09-2018

Marieke

Plannen jaarvergadering januari 2019

Gereed

00081

19-11-2018

Jacco

Overleg met Riet over zaalindeling bij jaarvergadering

19-12-18

00082

19-11-2018

Jacco/Daan

Programma na de pauze jaarvergadering

19-12-18
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Vergaderschema 2019
17 januari 2019

Cafe De Stompe Toren

18 maart 2019

Daan Gouwens

20 mei 2019

Frank van Staveren

15 juli 2019
Jacco Bos (is eerste dag van de schoolvakantie, graag z.s.m. doorgeven of
dit problemen geeft)
16 september 2019

Katja Goedhart

18 november 2019

Pieter Jonkers

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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