Agenda jaarvergadering Dorpsraad Aartswoud

Datum:donderdag 16 januari 2020
Locatie:
Cafe De Stompe Toren
Aanwezig:
Frank van Staveren, Pieter Jonkers, Jacco Bos, Katja Goedhart, Daan Gouwens,
Marieke Hekker
In de notulen van voorgaande vergadering heeft een verkeerde datum gestaan voor de
jaarvergadering 2021. De juiste datum voor de volgende jaarvergadering is donderdag 21
januari 2021.

1. Opening
Voorzitter opent de vergadering. Allen hartelijk welkom, zo ook wijkagent Peter. Het
college van B&W is helaas verhinderd.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er is een vraag binnengekomen over de verkeersborden bij de Braakweg /Zuiderzeestraat en
over parkeergelegenheid bij het Blote Bienepad. Over de verkeersborden: sinds vijf jaar is
de Europese wetgeving veranderd. Inmiddels zijn de borden aangepast. Over de
parkeerplaatsen voor de hondenuitlaters: het Hoogheemraadschap ziet geen noodzaak
parkeerplaatsen aan te leggen.
Er is ook een mail binnengekomen over de kwaliteit van het schelpenpad. Hanneke de Boer
heeft een klacht ingediend bij het hoogheemraadschap en de dorpsraad heeft contact
opgenomen met Hoogheemraadschap. Er lopen gesprekken met een aannemer om het
probleem op te lossen.
Bestemmingsplan Aartswoud is herzien en inmiddel definitief.
3. Jaarverslag Dorpsraad Aartswoud
Het jaarverslag werd voorgelezen door Katja en is te vinden op de website.
4. Stand van zaken crossbaan
Peter Zeilstra krijgt het woord om de aanwezigen bij te praten over de ontwikkelingen ten
aanzien van de plannen voor het motorcrossterrein. De Nota Reikwijdte en Detailniveau is
ingediend. Opmerkingen moeten in de MER meegenomen worden. De MER is de volgende
stap in het proces en daar kunnen we straks ook weer bezwaar tegen maken. Ook PAS (plan
aanpak stikstof) en PFAS moet erin meegenomen worden.
Er is een coöperatie opgericht die inmiddels de grond heeft aangekocht van de provincie. Er
is nog een bestemmingsplanwijziging nodig. De grond is wordt dan ook meer waard!
Provincie kan grond terugkopen als niet binnen zeven jaar een crossterrein is gerealiseerd.
Gemeente Hollands Kroon heeft gezegd dat aankoop van de grond geen invloed heeft op de
verdere procedure.
Landelijke commissie MER geeft aan dat dit een ongebruikelijke gang van zaken is. Eerst
MER, dan bestemmingsplan wijzigen en dan grond aankopen is de juiste volgorde.
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Norman in ‘t Veld (oprichter website nc10terrein.nl) geeft nog aan dat er dinsdag 21 januari
een inloopmiddag is voor de structuurvisie Wieringermeer. Dit gaat over de polder en in
deze structuurvisie staat niets over het crossterrein, maar het gaat wel over het gebied. Peter
en Norman gaan hier naartoe.
5. CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Het college van B&W heeft aangegeven
een eventueel project te steunen. Koen Grootes inventariseert onder de jeugd wat de animo
is, maar het project staat ook open voor anderen dan jongeren om deel te nemen.
In ons omliggende gemeenten is het nu al anders. Vragen/ interesse melden bij Koen of de
dorpsraad. We streven naar realisatie binnen 5 tot 7 jaar.
Vanuit de zaak komt een vraag over de HAT eenheden. Deze woningen worden toegewezen
door het Westfriese verdeelsysteem, waardoor er vaak mensen van buiten het dorp komen te
wonen. Inmiddels is er binnen de politiek discussie of dit veranderd moet worden. Er wordt
over nagedacht om dit systeem te veranderen.
6. Notulen vorige keer
Over het punt in de vorige notulen m.b.t. het niet opgehaalde geld voor eventuele acties
m.b.t. de motorcross geeft Peter Zeilstra aan dat hij contact heeft gehad met een advocaat,
maar dat kost behoorlijk veel geld. Er is toen ook geïnventariseerd wie er mee zouden willen
betalen, maar slechts twee mensen hebben zich toen gemeld. Er komt misschien nog een
moment dat het wel nodig is. Dan zullen we hier ook op terugkomen. Notulen zijn verder
akkoord.
7. Uitreiking Pluim
Hans Landman krijgt dit jaar de Pluim. Een uniek handgemaakt tegeltje door Mariska Knijn
wordt door Jacco overhandigd. Hans is 30 jaar voorzitter geweest van de Kinderkermis. Hij
heeft zich samen met de andere toenmalige bestuurders ingezet om een draaimolen te kopen,
die daarna ook weer werd verhuurd om extra inkomsten te genereren voor de Kinderkermis.
Ook kocht Hans lang geleden een trein, waarmee hij sindsdien bij vele gelegenheden
transport binnen het dorp verzorgt. Zoals de kerstfair, feestjes en trouwerijen en natuurlijk
ook tijdens de Kinderkermis. Daarnaast heeft Hans zich ook nog actief ingezet bij vele
andere evenementen. Hans is een topper voor ons dorp en daarom krijgt hij dit jaar de
Pluim.
8. Rundveemuseum
Ada Kieft (Penningmeester) vertelt in het kort over het afgelopen jaar van het
Rundveemuseum. Na twaalf jaar heeft dhr. de Wit afscheid genomen als secretaris. Martijn
Korver uit Westwoud wordt de nieuwe secretaris. Er is een nieuwe schuur gebouwd voor
opslag materieel en eerste opvang lammetjes en geitjes. Er waren weer vele bezoekers,
ongeveer 2.500 over het hele jaar. Voor 2020 staan er ook weer vele activiteiten op het
programma. Op 19 april is de weidegang koeien.
9. Rondvraag
De voorrangssituatie op de schoolstraat is gewijzigd bij de kruisingen met de Zwarteweg en
de Korte Wuiver. Bij de Korte wuiver staan helemaal geen borden op de Schoolstraat, maar
bij de Zwarteweg wel. Dorpsraad gaat dit aankaarten bij Hoogheemraadschap en/of
gemeente.
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10. Voorzitter sluit de vergadering en kondigt de spreker aan die na de pauze wat zal gaan
vertellen over het windmolenpark.

Nr

Datum

Wie

Wat

Wanneer

00016

30-11-2015

Pieter

Kamer van Koophandel updaten.

doorlopend

00068

19-03-2018

Katja/Daan

Katja 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

Maken nieuwe website

16-03-2020

00079

17-09-2018

Frank/Daan

Periodiek vuilnisbak IJsbaan legen

Doorlopend

00081

18-03-2019

Allen

(Pas)foto aanleveren

15-12-2019

00082

18-03-2019

Jacco

Aanvragen subsidie

15-12-2019

00085

18-03-2019

Pieter

Uitnodigen organisatie Vitale Leefomgeving

16-03-2019

00106

16-09-2019

Frank

Definitieve versie zienswijze dorpsraad mailen aan
leden dorpsraad

18-11-2019

00107

16-09-2019

Frank

Navraag doen naar besteding opgehaald geld cross

Gereed

00108

18-11-2019

Frank

Uitnodiging ontvanger van de Pluim voor
jaarvergadering.

15-12-2019

00113

18-11-2019

Marieke

Stuk schrijven CPO voor De Aartswouder

Gereed

00114

18-11-2019

Frank

Jeugd vragen interesse CPO

18-01-2020

00115

18-11-2019

Katja/Marieke

Instagram account maken voor de dorpsraad

18-01-2019

00116

18-11-2019

Marieke

Marion Holzman mailen over kentekens hardrijders en
mailadres waar melding naartoe kan.

Gereed

00117

18-11-2019

Katja

Aanjagers muziek uitnodigen vergadering voorjaar

16-03-2020

00118

18-11-2019

Katja

Contact opnemen met Ouderraad DDP voor inhoud
boek van Sint

16-03-2020

00119

18-11-2019

Katja

Verslag schrijven voor De Aartswouder van
Nieuwjaarsreceptie.

06-01-2020

00120

18-11-2019

Marieke

Bij ‘Kerstsfeer in Aartswoud’ navragen hoe zij de
verzekering hebben geregeld.

Gereed

00121

18-11-2019

Marieke

Vergaderdata 2020 appen aan Riet

Gereed

00122

18-12-2019

Jacco

Praatje Pluim regelen

Gereed
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Data volgende vergaderingen.
16 maart 2020

Jacco

11 mei 2020

Marieke

29 juni 2020

Cafe De Stompe Toren

31 augustus 2020

Katja

9 november 2020

Daan

4 januari 2021

Frank

21 januari 2021

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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