Stichting Dorpsraad Aartswoud
Secretariaat:

Mw. J. Commandeur
Schoolstraat 47
1719 AT Aartswoud
Tel.:0229 582717
E-mail: njp.wolkortej@quicknet.nl

Notulen Dorpsraad Aartswoud
d.d. 24 april 2006

:
Plaats: Koen Jansen Aartswoud
Notulen: Roelof Kalsbeek
Afwezig: Joke Commandeur
1. Opening
Vz opent de vergadering om 20.35 uur en heet iedereen welkom
2. Notulen vergadering 6 maart 2006.
N.a.v. de notulen. Geen opmerkingen
2a Vaststellen agenda: Toevoegen overleg data Gemeenteoverleg als punt 13
3. Ingekomen stukken en mededelingen :
a. Brief gemeente Opmeer dd 6 maart inzake budgetsubsidie.
b. Aanbod cursus webdesign Geen belangstelling voor deze cursus. Wij denken
dat het handiger is de ontwikkeling van de website uit te besteden. Daartoe zal
Jelle Kalsbeek gevraagd worden een opzet te maken. Na de examens zal hij
hiermee starten.
c. Uitnodiging Primo NH voor thema avonden over de WMO. Het betreft
voorlichting over de op 1 januaroi 2007 van kracht wordende Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. Afgesproken is dat Erna en Koen op 15 mei
naar deze bijeenkomst gaan.
d. Brief Gemeente Opmeer inzake inspraakavonden ontmoetingsplekken voor
jongeren in Opmeer. Hierbij gaat het over plekken in Spanbroek, Opmeer en
Hoogwoud. In Aartswoud zal vooralsnog geen hangplek worden ingericht.
e. Uitnodiging Voorlichtingsavond Agriport d.d. 3 mei a.s.in het Dorpshuis te
Abbekerk. Roelof en Ed zullen deze bijeenkomst bijwonen.
f. T.k. brief inzake Stichting tegen geluidsoverlast d.d. 19-3-06. Deze Stichting
i.o., geinitieerd door Pjotr Lawant, wil de mogelijkheden tegen geluidsoverlast
te protesteren ondersteund zien door juridische bijstand te kunnen inroepen.
Hiertoe wordt verzocht leden te werven, die een soort contributie betalen. Dit
initiatief heeft niet voldoende steun gekregen, zodat van daadwerkelijke
oprichting van een Stichting wordt afgezien

g. Jaarverslag 2005 en Nieuwsbrief April Landelijke Vereniging voor Kleine
Kernen. Ter informatie
h. Verlichting Schoolstraat. Zie klachten in jaarvergadering geuit. Er is een brief
uitgegaan naar de Gemeente, waarin een structurele oplossing wordt bepleit,
gezien het niet-incidentele karakter van de problemen rond de
straatverlichting. Kabelbeheerder Continuon doet alles wat mogelijk is. Het
betreft storingen in een zgn combikabel. Mogelijk zal deze vervangen moeten
worden. We blijven alert.
i. Verdwijnen brievenbus Zuiderzeestraat.(t.o. nr 59) Gezien de hoeveelheid
post heeft het postbedrijf besloten de bus te laten vervallen en niet te
vervangen door de postbus nieuwe stijl. Wij hebben geen klachten ontvangen,
waarschijnlijk vindt men het goed zo.
j. Per E-mail:riool Wilhelminalaan. De aangekondigde aanleg van een persriool
in de Wilhelminalaan stagneerde, omdat geen overeenstemming met de
wegbeheerder kon worden bereikt. Sinds kort is de beheerder overstag gegaan
en heeft de gemeente de weg aangekocht. Men hoopt nu de aanbesteding rond
te kunnen maken.
k. Per E-mail: Camping Bossen: Ter informatie
l. Per E-mail: Rooker: Ter informatie
4. Verkeersveiligheid (overleg gem/HHNK en politie).
• Verkeersveiligheid:
Op 16 maart is er overleg geweest: Het 10 punten plan is akkoord. Begin april
is de aanbesteding van de asfalteringswerkzaamheden afgerond. De
werkzaamheden zouden voor de zomervakantie starten. Er zal worden verzocht
(aanvraag indienen! AGSV) ook het parkeerterrein van AGSV mee te nemen.
Wij hebben goede hoop dat deze aanvraag zal worden gehonoreerd.
• Politie
Er is overleg geweest met de Politie.(15 maart,Renate en Koen) Er zij diverse
controles geweest: - De Weere 13 x gecontroleerd (137 auto’s : 7 x bekeurd)
- Aartswoud 16 x gecontroleerd (191 auto’s :23 x bekeurd)
Men is geschrokken van het aantal overtreders en heeft besloten met de
controles door te gaan
Onze vraag is of ook bekend is of het dorpsbewoners zijn die de overtredingen
maken of buitenpoorters (privacy gevoelig)
5. Motorcrossterrein:

Locatie NC 10 van de baan? We houden onze zorgen.
Locatie Agriport A7 idem?
Sinds de Provincie de regie samen met de Gemeente
Wieringermeer doet, is de besluitvorming niet veel transparanter
geworden.
26 april: Voorlichting in gemeentehuis Midwoud over
verkeersplan (ontsluiting Agriport op A7 of West-Friesedijk)
3 mei Voorlichting dorpsraden over en door Agriport A7
Allebeide worden door Roelof bezocht. Ed zal ook op 3mei
meegaan.

6. Agriport

Geen ontwikkelingen voorzover het Aartswoud betreft

7. Naam nieuwe fietspad.
Het Hoogheemraadschap beheert slechts het pad. De
gemeente Opmeer is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de naamgeving.(afd.
Publiekszaken) Hierbij is inspraak mogelijk Gedacht wordt aan de naam ’t Blôte
Bienenpad.
(P.S. Toevoeging notulist: Deze naam komt ook voor in een stuk proza, geschreven
door T.P. Merkrid. Dit werk is opgenomen in de Standlijst collectie "Nederlandse
dicht- en prozawerken" Zie ook
http://repertorium.library.uu.nl/standlijsten/ned_list.htm onder nr.
AB: NED OCT 216
Merkrid, T. P..
't Bloôte-biene-land / door T. P. Merkrid. - Rotterdam, 1930. - ill.
Let op de dubbele o in Bloôte.
Mogelijk dat de naam aldus gespeld zou moeten worden bezien in historisch perspektief.)
De naamgeving betreft het 1e stukje tot de Tropweere, daarna het het Pannenpad
.
8. Stort vervuild slib: In de Groetpolder zou grond gebruikt worden voor ophoging welke
mogelijk vervuild zou zijn. (vgl. De grond die gebruikt is voor de golfbaan in Medemblik
(Vlietlanden)). Dit is buiten de scope van Dorpsraad Aartswoud.
9. Website: Afgesproken is, dat Jelle Kalsbeek gevraagd zal worden een opzet te maken
voor een website

10. Omgaan met vertrouwelijke informatie
Sinds Ed in de Commissie Ruimte zit als fractieassistent van Gemeentebelangen en
mogelijk vertrouwelijke informatie bezit speelt dit onderwerp extra .Wij besluiten, dat
als er vertrouwelijk gesproken moet worden over een bepaald onderwerp, dit zonder
publiek plaatsvindt bijvoorbeeld middels een besloten voorvergadering.
11. Bestemmingsplan: Er zijn zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan.Dit
betreft voor zover ons bekend individuele gevallen, welke niet in Dorpsraad verband
besproken hoeven te worden.
12. Rondvraag
Bonte avond: Joke en Erna bedenken namens de Dorpsraad een lied
Ed:
Elly Deutekom een mandje bloemen gegeven ivm de toetreding tot lid in
de Orde van Oranje Nassau.
Jacco: Kerkvergadering op 3 juli aantrekkelijker maken door sprekers over
bepaalde onderwerpen uit te nodigen. Voorstellen :
Koos Bakker over resultaten nieuwe politie beleid
Suus Wolters over ontwikkelingen Agriport
13. Overleg gemeente: Voorstel data’12 juni of 19 juni
a. Verkeersveiligheid
b. Motorcrossterrein
c. Verlichting
d. Bereikbaarheid AGSV terrein
e. Ontwikkelingen Agriport (verkeer/lichthinder)
f. Naamgeving pad
g. Uitnodiging Bonte Avond

h.
i.
j.
k.

Subsidie Dorpsraad
Bestemmingsplan
Zend of ontvangmasten terrein Mienakker/Herenweg
Vernieuwing borden Schelpenpad

Volgende vergadering: vergadering 3 juli (kerk)
Andere data :
3 juli ( kerk),
18 september,
13 november
Jaarvergadering 2007:

25 januari.
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