Stichting Dorpsraad Aartswoud
Secretariaat:

Mw. M. Verkleij
Schoolstraat 33
1719 AT Aartswoud
Tel.:0229 581833
E-mail: megverkleij@quicknet.nl

Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
d.d. 25 april 2005

Aanwezig:
Meg Verkleij, Koen Jansen, Jacco Glas, Erna Blaauwgeers, Ed Mantz, Roelof Kalsbeek,
Reinate Vlaar
Toehoorders: 1 ( dhr Nijpels, burgemeester Opmeer)
Notulen: Roelof Kalsbeek
Plaats: Erna Blaauwgeers, Weelkade 2, Aartswoud
1. Opening
Vz opent de vergadering om 20.00 uur en heet dhr Nijpels welkom als toehoorder
2. Notulen jaarvergadering 27 januari 2005 (Meg)
Notulen dorpsraadvergadering 7 maart 2005 (Ed)
Verslag gesprek college B&W met dorpsraad d.d. 14 februari 2005
De notulen worden goedgekeurd.
Naar aanleiding van pnt 3 in de notulen: Bij nieuwe benoemingen aftreedschema
bijwerken en publiceren. Om gelijktijdig terugtreden te voorkomen besloten dat Roelof
Kalsbeek in 2008 en Koen Jansen in 2009 verkiesbaar gesteld worden. Verder zal Meg de
nieuwe functieverdeling doorgeven aan de gemeente..
Algemeen: Ed wordt bedankt voor de zeer uitvoerige notulen.
3. Mededelingen : cursus website maken
OER-TV PRODUCTIONS
Cursus website maken verplaatst naar 24 en 31 mei
4. Ingekomen stukken: Primo
Agenda Commissie Ruimte
Agenda commissie samenlevingszaken en middelen
Voor kennisgeving aangenomen
Uit commissie Samenlevingszaken:
Opmeer beschikt over een wijkcoördinator Politie. Deze wil graag z’n werk toelichten.
In De Weere is reeds een dergelijke bijeenkomst geweest. Onze vraag is of dit voor een
grote groep (bv in jaarvergadering) of kleinere groep (reguliere dorpsraadsvergaderingen)
geschikt is. Mogelijk te koppelen met voorgestelde enquête verkeersveiligheid.

5. Motorcrossterrein
Vz. geeft samenvatting:
a. In de commissievergadering van de Wieringermeer is ingesproken om het
standpunt van de dorpsraad Aartswoud inzake de komst van een
motorcrossterrein nabij Aartswoud kenbaar te maken (zie brief via mail
verstuurd, betreft zoeklocatie NC 10 aan de Groetweg) Standpunten fracties
nog niet geheel uitgekristalliseerd, maar neigen naar instemming.
b. In de daarop volgende gemeenteraadsvergadering (24 maart) wordt inderdaad
het voorstel aangenomen om gedurende 8 uur per week het gebruik van een
nog nader aan te wijzen terrein voor motorcross toe te staan.
c. Over bovenstaande is contact geweest met de gemeente Opmeer. De gemeente
was in het geheel niet op de hoogte van de plannen van de buurgemeente. Dit
was blijkbaar in het collegiaal overleg nooit aan de orde geweest.Via Jos Groot
(contactpersoon bij de gemeente Opmeer) is te kennen gegeven, dat de
gemeente Opmeer het besluit van de Wieringermeer niet kan onderschrijven.
d. De andere buurgemeente Nieuwe Niedorp lijkt daarentegen wel voorstander
gezien het feit dat er op haar grondgebied 5 data zijn genoemd om een cross
toe te staan.
We besluiten de ontwikkelingen nauwgezet te volgen en omdat het mogelijk om
ecologisch belangrijke gebieden gaat het N-Hollandslandschap te informeren.
Deze organisatie heeft de laatste tijd nogal wat grondaankopen gedaan, zodat wij
hopen, dat ook uit deze hoek ons protest kan worden ondersteund. Koen Jansen zal
een bericht sturen.
6. Verkeersveiligheid
De enquête (Ed Mantz) wordt voorgelegd, doorgenomen en op enkele punten aangepast.
Besloten wordt te proberen de enquête binnen het kader van de Uitdaging, (een initiatief
opgezet via Wibo Beenen,jeugdwerker gemeente Opmeer) te laten afnemen door jongeren
in het Pinkster weekend Wibo Beenen (14 t/m 16 mei). Het betreft ca 120 woningen.
Uitvoering:
Enquête 1 x aanbieden +direct invullen
7. Wvttk
Op 4 juli is de volgende dorpsraadvergadering in de Kerk. Is de Kerk gereserveerd? Meg
informeert/regelt het.
8. Rondvraag
Meg: Arjan Bossen stelt voor het kerkepad toegankelijk te maken tbv een O-W verbinding
voor wandelaars en wil ons vragen hiertoe initiatieven te nemen. Wij stellen dat in eerste
instantie de bal bij het kerkbestuur ligt.
Ed: AGSV verzoekt: Smalle doorgang naar veld AGSV breder maken. Via gemeente
Bocht in Schoolstraat tussen S. Verwer en J.J. Rooker verbreden dmv grastegels. Nu
worden er gaten gereden in de berm (vooral de binnenbocht).
Vz. sluit vergadering om 21.30 uur
Volgende vergadering op maandag 4 juli om 20.00 uur te De Kerk
Vergaderschema:
19 september 2005 :Erna Blaauwgeers, Weelkade 2, Aartswoud
14 november 2005: Roelof Kalsbeek, Zuiderzeestraat 53 Aartswoud

