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. 9 september 2005

Aanwezig:
Meg Verkleij, Koen Jansen, Jacco Glas, Erna Blaauwgeers, Ed Mantz, Roelof Kalsbeek,
Reinate Vlaar
Plaats: Erna Blaauwgeers, Weelkade
Toehoorders: 0

Notulen: Roelof Kalsbeek

1. Opening
Vz opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom
2. Notulen vergadering 4 juli 2005
Goedgekeurd door de vergadering
3. Mededelingen :
a. Motorcrossterrein
Tijdelijk in Slootdorp (max. 5 jaar?) Er wordt een MER opgestart tbv
definitieve locatie
b. Er is een zgn. QuickScan gedaan tbv speelruimtebeleidsplan opgesteld door de
Gemeente Opmeer. Er wordt voorgesteld het speelterrein te concentreren op 1
locatie. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar en plek dicht bij de school. Op
het AGSV terrein zouden de bestaande toestellen kunnen blijven staan, zij het dat
de gemeente daaraan geen onderhoud en ondersteuning meer verricht. De
rioolbuizen zouden ivm de veiligheid verwijderd worden. De Dorpsraad zou graag
zien, dat op beide plekken speeltoestellen aanwezig blijven. In het weekeinde
wordt veel gebruik gemaakt van de speelmogelijkheden bij het AGSV veld. Door
de week zal het terrein bij de school het meest gebruikt worden.
4. . Ingekomen stukken:
a. Aanvraag Toneelvereniging De Hoop. Verzoek geld beschikbaar te stellen
voor vervanging/verbetering geluidsinstallatie. De vraag wordt gesteld, wat de
criteria zijn voor beschikbaar stelling subsidiegelden. Dit wordt nagekeken.

Ook zal een lijst worden gemaakt van verenigingen/organisaties welke in het
verleden subsidie hebben ontvangen.
b. Nieuwsbrief kleine kernen
c. Vereniging Te Voet. Wandeltocht 24-25 september. Kerkepad open? Het
kerkepad is een virtueel pad van de Langereis naar de Kerk van Aartswoud.
Het is al lang niet meer in gebruik, maar er zou een historisch recht van
overpad op gevestigd zijn. De eigendomsverhoudingen liggen ook niet geheel
vast. Eigendom Rooker, eigendom gemeente? De Dorpsraad staat
geïnteresseerd langs de zijkant en wacht eerst af of de vereniging met Rooker
tot consensus kan komen. Het Kerkepad zal bij de Gemeente in het
halfjaarlijks overleg aan de orde komen.
5. Verkeersveiligheid enquête en vervolgacties. In klein comité zullen Erna , Ed en Koen
in hun eerste bijeenkomst op 5 oktober een voorstel proberen op te stellen.
6. Ongelijke kruising AC de Graafweg. We volgen de ontwikkelingen met belangstelling
.
7. Standpunt college tbv het plaatsen van UMTS masten. Geen nadere mededelingen.
Komt in het halfjaarlijkse overleg met het College aan de orde
8. Wvttk
. Suggesties voor jaarvergadering na de pauze: Ruud v Wijk?
9. Rondvraag
Ed: Windmolens en WOZ verlaging? Welk bereik heeft deze uitspraak. Alleen als
men last heeft van slagschaduw, geluidsoverlast e.d. of ook als visuele belasting van het
landschap(uitzicht belemmering e.d.) Afstandscriteria?
Erna: lijst met punten voor overleg met de gemeente:
1. Kerkepad
2. umts
3. Speeltoestellen School/AGSV terrein
4. ontwikkelingen motorcrossterrein
5. verkeersenquête
Meg:
Klantenpanel voor presentatie activiteiten wijkagent binnen de wijk. Start 18
oktober
Roelof:
Heg Bram ,Korte Wuiver belemmert het uitzicht en creëert een
verkeersonveilige situatie. Hoe staat het met de aansprakelijkheid van Bram, mocht er een
ongeluk gebeuren. Een soortgelijk geval (een te hoge heg op de hoek van een zijweg)
leidde tot een gehonoreerde aansprakelijkheidsstelling van de hegeigenaar.
Roelof:
Wat betekenen de antennes op de hoek Mienakker – Hereweg. Dit ook in het
kader van de UMTS masten.
Jacco
De Bonte avond zal weer plaatsvinden in 2006. Organisatie/datum?
Vz. sluit vergadering om 22.23 uur en wenst iedereen een goede thuisreis
Volgende vergadering 14 november 2005: Roelof Kalsbeek, Zuiderzeestraat 53
Aartswoud
Vergaderschema:
Nog vast te stellen
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