Agenda vergadering Dorpsraad Aartswoud
Dorpsraadvergadering 29 juni 2020
Locatie:
De Stompe Toren
Aanwezig:
Frank, Katja, Jacco, Marieke
Afwezig:
Daan, Pieter
1. Opening
Voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat Daan en Pieter verhinderd zijn.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Mail van gemeente over de subsidieverantwoording; Frank stemt dit punt af met Pieter
Mail J.E. Walraven; secretariaat heeft J.E. Walraven geïnformeerd.
3. Motorcross/NC10terrein
MER wordt binnenkort verwacht. Aangezien dit tijdens de vakantie valt heeft de gemeente
besloten meer tijd te geven voor reacties op de MER. Zodra MER er is ontvangen de mensen die
in eerder fase zienswijze hebben ingediend een brief van HK. Zodra de MER er is treedt de
dorpsraad in overleg over de te nemen vervolgstappen.
4. Voortgang RES
Geen nieuws
5. Inschrijving KvK/bankzaken
KvK heeft brief gestuurd dat stukken niet compleet zijn. Pieter gaat hiermee verder.
Rekeningen nieuwjaarsreceptie zijn nog niet betaald, omdat Roelof het bankpasje nog heeft.
Frank gaat morgen naar Roelof om dit in orde te maken.
6. Website
Vraag of Pieter nog antwoord heeft gekregen van Geertje op zijn mail. Website en
mailprogramma zijn hopeloos verouderd.
6. Rondvraag
Vergadering 31 augustus wordt verplaatst naar Marieke.
Uitnodiging jaarvergadering wordt deur aan deur verspreid. Alle andere correspondentie gaat
via mail. Volgende jaarvergadering vragen aan dorp of we het voortaan alleen per mail doen.
Nadenken over pluim en spreker jaarvergadering.
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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

Sept 2020

00104

18-5-2020

Jacco

Schelpen storten op Blote Biene Pad

Gereed

00105

18-5-2020

Katja

Mail over verkeersborden

Gereed

00106

29-06-2020

Pieter

Subsidieverantwoording

1 juli 2020

00107

29-06-2020

Frank

Zorgen dat rekeningen betaald worden

Juli 2020

00108

29-06-2020

Allen

nadenken over Pluim

sept 2020

00109

29-06-2020

Allen

nadenken over spreker jaarvergadering

sept 2020

00110

29-06-2020

Marieke

in tekst Aartswouder oproep doen pluim en spreker

najaar 2020

00111

29-06-2020

Allen

nieuwe inwoners

doorlopend

31 augustus: vergadering bij Marieke
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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