Stichting Dorpsraad Aartswoud
Secretariaat:

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

Notulen jaarvergadering Dorpsraad Aartswoud
d.d. 29 januari 2006

:
Plaats: Café De Stompetoren Aartswoud
Notulen: Roelof Kalsbeek

1. Opening
Vz opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom
2. Notulen jaarvergadering 2005 Deze worden voorgelezen door Meg (secr.)
N.a.v. de notulen. Geen opmerkingen
3. Mededelingen :
a. Bonte Avond op 4 november 2006 (Org. Joke Commandeur, Willem
Deutekom, Jan Nes, Irma Rooker, Meindert Nieuwboer.
b. Vergaderdata (zie uitn. Jaarverg.)
c. Motorcrossterrein: Vz neemt geschiedenis door. U allen bekent. Nieuw is
dat de provincie m.i.v. januari de regie heeft overgenomen en twee locaties
nader bekijkt (nabij Slootdorp en binnen het Agriport project. Alle andere
locaties zijn hiermee definitief vervallen.
d. Subsidie: verstrekt aan T.V. De Hoop en AGSV. Beiden € 113,50
e. Website: gezamenlijk met De Weere Te vermelden: Notulen,
Bestuurssamenstelling , agenda’s etc.
f. Recreatiewoningen: Alleen te bewonen door 365 dagen recreanten. Hoe dit
moet worden gecontroleerd? Richtlijn Den Haag: vooral administratief.
g. Speelplanbeleid: Via Quickscan (zie vorige notulen) kwaliteitsbepaling.
Keuze AGSV(al 35 jaar een speelplaats) vs School (Dubbele
Punt/Komma). Bij het weghalen van speeltoestellen AGSV is pad
vernield/verzakt en verzoekt hiervoor aandacht. (Vooral gericht aan de
aanwezige wethouders).
h. Subsidie Dorpsraad. Vz deelt mee, dat de subsidie verhoogd wordt tot
€ 1500,00 . De aanwezige wethouder Kalthoff corrigeert dit met de
mededeling, dat pas bij de volgende aanpassing van de subsidieverordening
wordt voorgesteld.de subsidie te verhogen. Het is een beleidsvoornemen.

i. Agriport: Roelof schetst de ontwikkeling van dit kassencomplex en plaatst
enige kanttekeningen m.b.t. de te verwachten lichtuitstoot van met name
kassen bedoeld voor de kweek van rozen en tomaten. Wethouder
Hoogkamer vult aan dat de werkgelegenheid voor laaggeschoolden en hun
huisvesting de zorg van de gemeente draagt.
4. Jaarverslag: Meg leest dit voor.
5. Financieel verslag : Kascommissie bestaande uit Riet de Zeeuw en Hans van der Plas
(afwezig) doet verslag en verleent de penningmeester decharge. Nieuwe
kascommissie Karin.... en Riet de Zeeuw.
6. Bestuurssamenstelling: Jacco Glas (herkiesbaar) gaat door en Meg (niet
herkiesbaar)stopt. In haar plaats wordt Joke Commandeur benoemd. Ed verzorgt het
afscheid van Meg, door enige anekdotes te vertellen.
7. Stichting Kerkgebouw Aartswoud. Sjaak Verwer vertelt over de voortgang van de
restauratie en de problemen die men ondervindt. Sinds de oprichting van de Stichting
(zes jaar geleden) wordt geprobeerd subsidie te verkrijgen om de kerk te
restaureren.Met het zicht op toewijzing zijn per 1 januari 2006 de regels voor subsidie
gewijzigd. Waar voorheen na provinciale toekenning gerekend kon worden op een
subsidie van 70% op het gehele restauratieplan, moet nu het plan in stukjes worden
gehakt en moet elk jaar een deelproject worden gedaan. Dit moet elk jaar weer worden
aangevraagd en toegewezen worden. Dit maakt het restauratieplan moeilijk te
verwezenlijken. (half dak opknappen rest maar openlaten tot een volgende subsidie
wordt verstrekt) Deze zgn. onderhoudssubsidie is bovendien een stuk kaler: slechts
50% bedraagt de subsidie. De opbrengst van de Kerkeveiling sloeg alle records en
bedroeg € 23.854,00
.
8. Agriport: Roelof schetst de ontwikkeling van dit kassencomplex en plaatst enige
kanttekeningen m.b.t. de te verwachten lichtuitstoot van met name kassen bedoeld
voor de kweek van rozen en tomaten. Wethouder Hoogkamer vult aan dat de
werkgelegenheid voor laaggeschoolden en hun huisvesting de zorg van de gemeente
draagt.
9. Verkeers enquête : Ed schetst de uitvoering en voortgang van de op 5 juni gehouden
verkeers enquête . De resultaten zijn in juli openbaar gemaakt en in oktober in het
gemeenteoverleg besproken. Dhr. Peter Duinker heeft naar aanleiding hiervan een
plan voorgesteld ter uitvoering van enkele aanbevelingen voortvloeiende uit dit
overleg
a. De conclusies:
i. Een 30 km zone is niet haalbaar (gevaarlijk wegens het gelijkwaardig
worden van kruising Koetenburg (school) met Schoolstraat.
ii. Alternatieve route voor verkeer richting Hoogwoud:Ter ontlasting van
de Schoolstraat worden de handwijzers voor doorgaand verkeer naar
Hoogwoud zo geplaatst, dat het verkeer via De Gouwe afgewikkeld
wordt.
iii. Optisch aanpassen Schoolstraat: Bij groot onderhoud wordt de
Schoolstraat opnieuw ingericht en worden suggestiestroken
aangebracht.
iv. Andere borden bij entree dorp: de oude zijn nog niet versleten.

10. Rondvraag:
a. J.J. Rooker: Bestemmingsplan ligt vanaf NU ter inzage.
b. Kees Nieuwboer: Fietspad Braakweg-De Weere heeft nog geen naam
c. Jannie Bos:Subsidie verenigingen elk jaar weer? Ja
d. Meindert Nieuwboer: Fietspad bewijzering: Hoogheemraadschap
e. Nel:Straatverlichting onregelmatig
f. Riet de Zeeuw: Versieren van ons dorp. Lantarenpalen versieren?
g. Algemeen: Braakweg wordt geasfalteerd. Kruisingsvlak optisch aanpassen??
11. Sluiting Vz. sluit de vergadering om 21.19 uur en na de Pauze vertelt Co de Rijcke ons
het een en ander over bodemvondsten uit de Westfriese klei. Aan de Gouwe,
hoofdzakelijk op het erf van de familie De Rijcke-Glas, maar ook in Aartswoud, zijn
opgravingen gedaan. We verbazen ons over de kwaliteit van de vondsten. Veel rijk
gedecoreerde polychrome borden en andere gebruiksvoorwerpen. Co vertelt met
enorme passie, die lijkt over te slaan op de aanwezigen.

Volgende vergadering: vergadering 6 maart 2006 Plaats Koen Jansen

Andere data :

Jaarvergadering 2007:

24 april,
3 juli ( kerk),
18 september,
13 november
25 januari.
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