Jaarverslag Dorpsraad Aartswoud 2004
Vanaf de jaarvergadering vergadert de dorpsraad in de bovenzaal van de kerk. Er is vergadert in januari, maart, juni,
september en november.
De avond in maart was er een afvaardiging van D' 66.
Op de bijeenkomst in juni was er een grote afvaardiging van de bewoners van de Wilhe1minalaan en de Bongert
aanwezig. Op verzoek van de bewoners stond de toekomst van het bungalowpark op de agenda. Door de nieuwe
wet recreatie vervalt het gedoogbeleid van vele jaren. De dorpsraad wordt gevraagd de bewoners te ondersteunen
om permanente bewoning ook in de toekomst mogelijk te maken door een bestemmingswijziging van
recreatie naar bewoning. Een afvaardiging van de dorpsraad en van de bewoners van de Wilhe1minalaan en de
Bongert wonen een commissie vergadering bij over dit onderwerp.
De gemeente besluit dat het bungalowpark niet voor een permanente bestemmingswijziging in aanmerking komt
omdat het bungalowpark niet aan een of meerdere wettelijke voorwaarden kan voldoen.
De vergaderdata van de dorpsraad zullen in het A.G.S. V krantje, de Koggelander op de gemeentepagina worden
bekend gemaakt. Belangstellenden kunnen de notulen opvragen bij de secretaresse.
De ijsclub heeft bij de gemeente geïnformeerd naar de mogelijkheid van een ijsbaantje aan de Braakweg en heeft
nul op het rekest gekregen. Het verzoek aan de dorpsraad is om dit nog eens te bespreken bij de gemeente. Bij de
halfjaarlijkse bijeenkomst met de gemeente wordt dit aan gekaart. De gemeente wacht een schriftelijk verzoek met
een situatieschets van de ijsclub af en zal zich nog eens over de zaak buigen. In het najaar krijgt de ijsclub
toestemming om dit baantje te realiseren. De dorpsraad besluit de jaarlijkse subsidie aan de ijsclub te geven voor het
realiseren van het ijsbaantje.
Op de vergadering in september zijn geen belangstellenden aanwezig. De lopende zaken worden afgehandeld.
Op 14 november is weer de jaarlijkse intocht van sinterklaas. Na een hartelijk welkom
namens de dorpsbewoners door de voorzitter van de dorpsraad volgt nog een genoeglijk uurtje met de kinderen uit
het dorp.
De dorpsraad vraagt zich af of de verkeersveiligheid in het dorp niet verbeterd kan worden. Misschien dat nieuwe
inzichten en/of technieken de verkeersveiligheid in het dorp kunnen vergroten. Er zal een brief geschreven worden
aan het C. T . W. (civiel technische dienst). Verder volgen wij nauwlettend de ontwikkelingen rondom het
motorcrossterrein en zullen in actie komen indien nodig.

