NOTULEN DORPSRAADVERGADERING 29-03-2004
Aanwezig:Irma, Mechteld, Roelof, Koen en Jacco
Afwezig:Reinate en Jelle
Overige belangstellenden: 2 afgevaardigden van D’66
1] opening: Irma heet allen welkom
2] notulen vergadering 7/1/2004: deze worden voorgelezen door Roelof en goedgekeurd
3] notulen jaarvergadering 29/1/2004: deze worden voorgelezen door Mechteld en ook
goedgekeurd
n.a.v. de notulen: de vraag over woningbouw in Aartswoud meenemen naar het overleg met
de gemeente
4] ingekomen stukken: -brief van de gemeente over de sirene die slecht wordt gehoord in
Aartswoud [er wordt naar een oplossing gezocht]
-een nieuwsbrief van de LVKK
-PRIMO nieuwsbrief
-uitnodiging algemene ledenvergadering LVKK op 17/04/2004
-de Amaliaboom wordt op zeven april geplant bij de Dubbele Punt,
de dorpsraad is ook uitgenodigd
5] P.R. van de dorpsraad:-de agenda van de volgende bestuursvergadering komt in het AGSV
boekje te staan, in de Koggenlander op de gemeentepagina en
wellicht op de gemeentesite
-de notulen zijn op te vragen bij de notulist{e} van de laatste
vergadering
6] financiën: aan Jelle vragen of de huur van de kerk kan worden opgebracht (als dit niet het
geval is, moeten we dit aankaarten bij de gemeente)
7] huur gymzaal: er wordt een verschil gemaakt tussen verenigingen en particulier initiatief
qua huur (het voorbeeld van de damesgymclub )
8] ijsclub: de ijsclub heeft geen toestemming gekregen om een nieuwe ijsbaan te realiseren op
het land van George Deken
9] rondvraag: Koen maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in het dorp, misschien
kunnen we dit weer eens nader bestuderen?
10] sluiting: Irma sluit de eerste openbare bestuursvergadering van de dorpsraad in de kerk
ACTIELIJST:-afspraak maken voor overleg met de gemeente, punten van de dorpsraad zijn
o.a. woningbouw, ijsbaan en huur van de gymzaal
-de verenigingen van Aartswoud moeten weer worden aangeschreven i.v.m.de
extra subsidie
-nieuwe bestuursleden moeten worden opgenomen in de statuten
VOLGENDE VERGADERING IS OP 21 JUNI OM 20.00 IN DE KERK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

