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. 14 november 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 20.20 uur en heet iedereen welkom
Toevoegen aan agenda: Bonte Avond en toekenning subsidie Toneelver. De Hoop tbv
geluidsapparatuur
2. Notulen vergadering 19 09 2005
Goedgekeurd door de vergadering.
N.a.v. de notulen.
a. Pauzeprogramma jaarvergadering: Ruut v. Wijk is gevraagd en heeft
toegezegd het programma na de pauze te vullen met een presentatie van z’n
fietstocht door Afrika
b. Heg van Bram: spontaan gesnoeid/verlaagd. Een veel beter uitzicht ivm
verkeersveiligheid
3. Mededelingen :
a. Er is op 11 nov. Halfjaarlijks overleg geweest met het college van Opmeer.
De notulen volgen nog.
b. Motorcrossterrein: Koen gaat informeren naar de ontwikkelingen.
c. N.a.v. de zgn. QuickScan tbv speelruimtebeleidsplan door de Gemeente
Opmeer werd voorgesteld het speelterrein te concentreren op 1 locatie. De
voorkeur van de gemeente gaat uit naar een 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. AGSV was nog niet geïnformeerd en heeft middels een
gesprek met de gemeente aangegeven de schommel te willen behouden.
Hoewel ons standpunt tijdens het halfjaarlijks overleg is uitgelegd zal Ed
nog een briefje sturen om dit nogmaals te benadrukken, mede om AGSV
hierin te steunen.
d. Op 18 oktober is het klantenpanel van wijkagent Koos Bakker voor het
eerst bijeengeweest. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de
Dorpsraden De Weere en Aartswoud. Aan de orde is geweest onder meer
de verkeersproblematiek in Aartswoud (snelheid controle etc). 14 mrt 2006
is de volgende bijeenkomst.
e. Leefbaarheidsplan wordt door Jacco gecopieerd en gedistribueerd
4. . Ingekomen stukken:
a. Uitnodiging inrichting terrein De Weyver. Voor kennisgeving
5. Subsidie verenigingen/stichtingen Aartswoud
De enige reactie is gekomen van Toneelvereniging De Hoop. We besluiten de
gevraagde subsidie te verlenen. Uit een overzicht blijkt( zie voetnoot), dat sinds het
begin van de toekenning van de doelsubsidies slechts een beperkt aantal
verenigingen/organisaties in aanmerking zijn gekomen. Een antwoord op onze vraag
of dit op onwetendheid berust zal komend jaar gegeven worden door alle hiervoor in
aanmerking komende organisaties een info te sturen waarin gewezen wordt op het
bestaan van deze subsidiepot. De lijst van organisaties zal geactualiseerd moeten
worden.

6. Verkeersveiligheid enquête
De gemeente heeft middels dhr Duinker gereageerd op onze voorstellen ter
verbetering van de verkeersveiligheid. Er zal door de 3VO groep Aartswoud (Ed, Erna
en Koen) met dhr Duinker of dhr Klaver een afspraak worden gemaakt om te
bespreken welke prioriteiten gesteld moeten worden en welke voorstellen
financieel/technisch haalbaar zijn. Voorstel 18 11 16.00 uur
7. Agriport A7
De gemeente Wieringermeer heeft een uitnodiging doen uitgaan naar organisaties en
belangenvertegenwoordigers, die mogelijk hinder ondervinden van de lichtuitstoot van
het te bouwen kassencomplex aan de A7, om op 15 nov a.s. te kijken naar een
kassencomplex in Stompetoren, waar een licht afscherming van 95% gerealiseerd is.
Roelof en Koen gaan op de uitnodiging in.
Een korte rondgang onder de leden van de Dorpsraad laat zien dat de meeste leden
moeite hebben met de te verwachten lichtemissie van het ca 400 hectare grote
complex. Inmiddels is de Stichting Buren van Agriport opgericht door verontruste
inwoners van de Wieringermeer. Deze stichting probeert goed onderbouwd tegengas
te geven om ongebreidelde en niet goed doordachte aspecten in de ontwikkeling van
dit gebied bespreekbaar te maken. Een van de aspecten die van steeds groter belang
worden geacht is de te verwachten lichthinder, vooral onder bewolkte omstandigheden

(oranje gloed) Middels nieuwsbrieven worden bewoners op de hoogte gehouden en er
wordt pro-actief opgetreden. Website http://www.burenagriport.nl
.
8. Website samen met De Weere? Ja. Roelof zal contact opnemen met De “webmaster”
in De Weere. We stellen voor eerst te beginnen met het vermelden van de
dorpsraadsamenstelling, vergaderdata,notulen en agenda. Later kunnen doorlinks
worden toegevoegd, eventueel een mailreactie mogelijkheid.
9. Voorbereiding jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op donderdag 26 januari 2006
AGENDA
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 27 jan 2005
N.a.v de notulen 2005
3. Mededelingen/ingekomen stukken
a. Bonte Avond 2006
b. Data dorpsraadvergaderingen
i. Jaarvergadering 2007
ii. Dorpsraadvergaderingen

25 januari 2007
6 maart 2007
24 april
3 juli
18 september
13 november

4. Jaarverslag
5. Financieel verslag
Kascontrole commissie (Riet de Zeeuw/Hans v.d.Plas)
6. Nieuwe kascommissie
7. Bestuurssamenstelling
Aftredend en niet hernoembaar
: Meg Verkleij
Aftredend en hernoembaar
: Jacco Glas
Het bestuur heeft ?Joke Wolkorte? benoemd als nieuw bestuurslid
8. St. Kerkgebouw Aartswoud
9. Agriport A7
Informatie over het nieuwe kassencomplex aan de rand van de Wieringermeer
10. Terugkoppeling verkeersenquête
11. Rondvraag
12. Sluiting vergadering
PAUZE
Na de pauze vertelt Ruut van Wijk over zijn fietstocht door Afrika

10. Sinterklaas
Evaluatie van de Sinterklaasviering in Aartswoud:. Men vindt, dat het
enthousiaste zingen een beetje achterblijft in vergelijking met voorgaande edities
Voorgesteld wordt, dat de Dorpsraad samen met enkele andere
enthousiastelingen het voortouw neemt en diverse Sinterklaasliedjes ten gehore
brengt. Hiertoe zal onder leiding van een zangpedagoog veelvuldig geoefend
moeten worden. Data zullen volgend jaar vroegtijdig worden vastgesteld.;)

11. Rondvraag: Geen vragen
12. Sluiting Vz. sluit (hik) de vergadering om 23.10 uur en wenst iedereen een goede
thuisreis

Volgende vergadering: jaarvergadering 26 januari 2006 Plaats Café De Stompe Toren

Actielijst

actiepunt
Vaststelling vergaderdata Dorpsraad in 2006
Publicatie aftreedschema
Actualisatie lijst verenigingen/organisaties tbv
subsidieverstrekking
Prioriteringsoverleg 3VO Aartswoud met gemeente
Benadering kandidaten bestuur Dorpsraad
Aanpassing leefbaarheidplan
( copie bestaand zal worden rondgestuurd)

Aftreedschema Dorpsraad Aartswoud
R. Kalsbeek
K. Jansen
E. Mantz
R. Vlaar
M. Verkleij
J. Glas
E. Blauwgeers

2007
2008
2009
2007
2006
2006
2009

wanneer
voor jaarverg
doorlopend
half juni 2006

wie
Meg
Roelof
Jacco

november 2006
november 2006
Begin 2006

Erna,Koen Ed
Ed
Allen
Copie Meg

