Notulen jaarvergadering Dorpsraad Aartswoud

Datum
Locatie:
Aanwezig:

17 januari 2019
Cafe De Stompe Toren
Frank van Staveren, Jacco Bos, Katja Goedhart, Pieter Jonkers, Daan Gouwens,
Marieke Hekker
Toehoorders: ong. 50
Afwezig:
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Een bijzonder welkom ook
voor de wethouders Bram Beemster en Robert Tesselaar.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen
3. Notulen vorige keer.
goedgekeurd
4. Bestuurswisseling en gewijzigde samenstelling Dorpsraad
Er zijn het afgelopen jaar een aantal wisselingen geweest en de dorpsraad stelt zich dus even
opnieuw voor. Nieuwe leden die er afgelopen jaar zijn bijgekomen zijn Katja Goedhart, Daan
Gouwens en Pieter Jonker. Pieter heeft meteen de taken van de penningmeester op zich genomen en
Frank van Staveren is de nieuwe voorzitter.
5. Jaarverslag Dorpsraad Aartswoud
Deze was niet vooraf meegestuurd, dus wordt alsnog ter plekke uitgereikt en doorgenomen. Het
jaarverslag staat inmiddels op de website. Vanuit de zaal komen er vragen over de AED. De wens
bestaat om op de hoogte te zijn van wie er op de lijst staan van mensen die de AED kunnen
gebruiken. Deze mensen krijgen direct een bericht als er een 112 melding binnenkomt, dus wat dat
betreft hoeft er geen lijst openbaar gemaakt te worden. Vrijwilligers worden tevens jaarlijks
uitgenodigd voor een bijeenkomst op het gemeentehuis. Die is dit jaar op 28 januari. Voor overige
informatie verwijst de Dorpsraad naar de coördinator van de AED groep, Antoinette Loos.
6. Samenwerking gemeente
De gemeente heeft aangegeven een nieuw convenant met de dorpsraden op te willen stellen om de
samenwerking te verbeteren. Hiertoe wordt een werkgroep opgericht en het nieuwe convenant moet
voor de zomer klaar zijn.
7. Stand van zaken crossbaan.
Afgelopen jaar zijn de plannen om een motorcrossbaan aan te leggen weer actief geworden.
Hierover in het jaarverslag meer. Huidige status is dat een aantal dorpsbewoners actief bezig is met
het onderhouden van contacten met de politiek, milieuorganisaties en omwonenden. Dorpsraad
wordt hiervan op de hoogte gehouden. Momenteel is het weer redelijk stil, want de crossers zijn nu
aan zet om de MER op te starten. Op vragen uit de zaal over wat de dorpsraad doet voor de
voorstanders is het antwoord dat we niets actief ondernemen, maar volgen de ontwikkelingen door
contact te houden met de belanghebbenden en informeert de inwoners hierover.
1

8. Bestemmingsplan De Weere, Gouwe en Aartswoud
Inspraakprocedure voorontwerp is geweest en nu wordt definitieve stuk gemaakt. Daarna kunnen
nog zienswijzen worden ingediend.
9. Afscheid Roelof en Margriet
In het afgelopen jaar hebben Roelof Kalsbeek en Margriet Brouwer afscheid genomen van de
dorpsraad. Roelof heeft 16 jaar bij de dorpsraad gezeten en Margriet 8 jaar. Afgelopen jaar hebben
de overige leden van de dorpsraad hen op een etentje getrakteerd om hen te bedanken voor hun
jarenlange inzet. Tijdens de jaarvergadering is Margriet nog een bedankje overhandigd en voor
Roelof wordt die thuisgebracht.
10. Pluim
Aartswoud reikt ieder jaar een pluim uit aan een inwoner die een pluim verdient en dat kan om
verschillende redenen zijn. De Pluim van Aartswoud gaat dit jaar naar Ger en Riet Marx. Ger en
Riet zijn in 1982 vanuit Limburg gekomen om de eigenaren te worden van het dorpscafé De
Stompe Toren, tegenover de kerk.
Ger en Riet hebben een centrale rol in het dorp. Ger is naast caféhouder ook begrafenisondernemer
en zit tevens in het bestuur van Stichting Kerk Aartswoud. Riet regelt de gang van zaken in en om
het café, waar vele verenigingen bijeenkomsten houden, feesten worden georganiseerd en waar
natuurlijk ook de jaarlijkse kermis is.
De voornaamste reden dat Ger en Riet een pluim verdienen is dat je altijd bij ze terecht kunt. Ze
zorgen voor iedereen; iedereen hoort erbij! Ze brengen bijvoorbeeld mensen naar huis die niet zelf
meer in staat zijn om veilig thuis te komen. Ze hebben altijd begrip en een luisterend oor. De
kinderen oefenen in de zaal van het cafe voor het jeugdtoneel en de toneelvereniging kan altijd
spullen lenen uit de enorme verzameling van Riet. Of het nu gaat om kleding, meubelen of decor,
Riet heeft het in huis. Alles kan en mag bij Ger en Riet, als je het maar netjes vraagt. Ger en Riet
houden net zoveel van gezelligheid als de rest van de Aartswouders. Ze zijn onze eigen Limburgse
Aartswouders.
De Dorpsraad Aartswoud vindt dat de inzet van Ger en Riet in Aartswoud veel lof verdient en
daarom is besloten om hen de Pluim van Aartswoud uit te reiken. De pluim is vormgegeven als een
ambachtelijk geproduceerde tegel met daarop het logo van Aartswoud.
De Dorpsraad wil hen via deze pluim bedanken voor hun tomeloze inzet voor de bewoners van
Aartswoud.
11. Rundveemuseum
Elly Deutekom neemt het woord namens het Rundveemuseum. 2018 was het eerste jubileumjaar en
dat is gevierd met maar liefst zeven uitverkochte voorstellingen van Zuiver Aartswoud en een
kleine financiële plus. De banden met diverse natuurorganisaties werden aangehaald en er werden
diverse evenementen georganiseerd. In september heeft Meindert Nieuwboer de voorzittershamer
overhandigd aan Elly Deutekom. Meindert doet nog wel rondleidingen. De waardering voor het
werk van Meindert is groot, want zijn inzet heeft ervoor gezorgd dat het museum er staat. Eigenaar
van de panden, Intermaris, heeft deze eind september in de verkoop gezet. Over een koper is nog
geen duidelijkheid. Eind van het jaar was er geen toneelstuk, maar de oliebollenbakactie is wel
gedaan, met dank aan Mariska Knijn en Marion de Bood. De financiële balans van het
Rundveemuseum is in evenwicht en er zijn alweer allerlei plannen voor 2019. En niet onbelangrijk,
met de koeien gaat het goed. Er zijn weer veel kalfjes geboren.
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12. Bestuur stichting kerk Aartswoud
Namens het bestuur Stichting Kerk neemt Jan Dirk Rooker het woord. Heel Aartswoud bakt gaat
helaas niet door. Joost Patocka maakt weer een agenda voor concerten van de Jazzkerk. Douwe Bob
is 2x helemaal uitverkocht. Afgelopen jaar is de bovenkamer gerestaureerd en die wordt nu gehuurd
door de Agrarische Natuurvereniging en dat is een vaste bron van inkomsten. Deze vereniging
faciliteert natuurinspanningen bij agrariërs. Dit is ooit begonnen met weidevogels bescherming. De
trap aan de zuidkant moet worden opgeknapt, evenals rondom het orgel en wat metselwerk.
13. Rondvraag
Geen vragen
Opmerking: de vergadering van 15 juli is niet bij Jacco (zoals eerder in het schema stond), maar in
het cafe.

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

Gereed

00082

19-11-2018

Jacco/Daan

Programma na de pauze jaarvergadering

Gereed
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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

Cafe De Stompe Toren

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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