Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
Dorpsraadvergadering 7 september 2020
Locatie: Marieke
Aanwezig:
Jacco, Frank, Daan, Katja, Pieter, Marieke
Afwezig:
1. Opening
Voorzitter opent de vergadering
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Klacht onkruid bij de kerk is binnengekomen en doorgezet naar de gemeente. Inwoners kunnen
klachten zelf melden bij de gemeente via de website.
3. Motorcross/bezorging brieven
MER procedure loopt als ook twee voorontwerpen voor het wijzigen van het bestemmingsplan.
Iedereen die een zienswijze heeft ingediend op het voorontwerp heeft een brief gehad van de
gemeente Hollands Kroon dat ze bezwaar kunnen maken op de MER en het bestemmingsplan.
Dorpsraad informeert mensen dat zij tevens lid kunnen worden van vereniging Bespaar Ons
Lawaai.
4. RES
Het is stil rondom de RES. We blijven dit volgen.
5. Inschrijving KvK/bankzaken/verantwoording nieuwjaarsreceptie
Inschrijving KvK is inmiddels zo goed als geregeld. Wijzigingen in het bestuur van de
Dorpsraad zijn de afgelopen jaren niet doorgegeven waardoor het nu heel complex was om dit
goed te krijgen. Bankzaken lopen nu goed. We hebben een pasje en kunnen betalingen doen.
Verantwoording nieuwjaarsreceptie is ook gedaan.
6. Aankomende overleggen met de raad en het college/agendapunten 7-9 doorgeven
7. Sint en Piet (i.v.m. Corona en zwarte pieten discussie)
Dorpsraad sluit zich aan bij de richtlijnen van het Sinterklaascomité. Dorpsraad vraagt het
comité om contact op te nemen met Ger en Riet om af te stemmen.
8. st. muziek opmeer
We gaan in de raad bespreken dat we niet geheel tevreden zijn over de samenwerking en
administratieve afwikkeling van de subsidieaanvragen.
9. Rondvraag
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

1

00074

14-05-2018

Frank

Volgen ontwikkelingen Provincie over rotonde
Westfriesedijk

doorlopend

00076

14-05-2018

Katja/Pieter

nieuwe website Geertje Ruitenburg

nov 2020

00106

29-06-2020

Pieter

Subsidieverantwoording

Gereed

00107

29-06-2020

Frank

Zorgen dat rekeningen betaald worden

Gereed

00108

29-06-2020

Allen

nadenken over Pluim

nov 2020

00109

29-06-2020

Allen

nadenken over spreker jaarvergadering

nov 2020

00110

29-06-2020

Marieke

in tekst Aartswouder oproep doen pluim en spreker

najaar 2020

00111

29-06-2020

Allen

nieuwe inwoners

doorlopend

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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