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1. Opening
Vz opent de vergadering om 20.06 uur en heet iedereen welkom. Vz. Geeft aan de
vergadering, die oorspronkelijk op 3 juli was gepland, naar voren te hebben gehaald
wegens de wens de inwoners van Aartswoud op tijd te kunnen informeren over de
asfalteringswerkzaamheden in het dorp. De voorlichting over de WMO door derden kon
echter niet vervroegd worden, zodat U deze tegoed houdt. Desondanks een goede
opkomst
2. Vz. vat de laatste alg. Vergadering samen (jaarverg. 26 – 01 – 2006)
3. Mededelingen: ‐
1. Er zijn 2 aanvragen voor subsidie binnengekomen.
a. Commissie Bonte Avond
b. IJsclub Aartswoud
2. Verlichting Schoolstraat: Na diverse reparaties van de in
slechte staat verkerende hoofdkabel zijn er geen klachten meer.
3. Website: wordt voorbereid
4. Fietspad: naamgeving ’t Bloôte Bienepad (historie:Hoogwoud
kwam aan het lange strand van Aartswoud pootje baden, het
Bloôte Bieneland, dus het pad ernaartoe heet .......).
4. Bonte Avond :
a. De Bonte Avond wordt eens in de 5 jaar gehouden in Cafe De
Stompetoren te Aartswoud. Iedereen met of zonder talent, die durft te
zingen, acteren, dansen, musiceren, goochelen of wat dan ook , wordt de
gelegenheid geboden zijn of haar kunsten te vertonen, al dan niet solo of
in groepsverband. De datum is vastgeseld op 4 november 2006.
b. Alle aanwezigen worden opgeroepen zich op te geven, dan wel als publiek
aanwezig te zijn.

5. WMO: De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
In de oorspronkelijke planning stond aangegeven, dat de gemeente een toelichting zou
geven voor zover de nieuwe wetgeving voor ons als dorpsbewoners veranderingen met
zich mee zal brengen. Door de vervroeging van deze vergadering zal dit na de grote
vakantie pas gebeuren. Aangezien nu veel ambtenaren op cursus zijn om de Wet WMO
voor 1 januari ingevoerd te krijgen, zal de kwaliteit van de voorlichting hierdoor alleen
maar toenemen.
De nieuwe WMO, welke met ingang van 1 januari 2007 van kracht wordt, bundelt 3
bestaande wetten. De Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en de
huishoudelijke verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gaan in de Wmo
op.
Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is: 'meedoen'.
Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom gaan gemeenten zorgen
voor voorzieningen voor iedereen. Soms lukt het mensen niet om mee te doen zonder
extra hulp. Gelukkig zijn er veel mensen die vrijwillig hulp bieden. Uw gemeente gaat die
mensen ondersteunen. En als er professionele hulp nodig is, kan de gemeente dit
regelen.
De Gemeenten hebben van de overheid binnen het raamwerk van de WMO de vrijheid
zelf eigen accenten te leggen. Onder meer hiertoe wordt de participatiegraad van de
burgers in het beleid vergroot, middels de zgn. Participatieraad ,een Advies en Inspraak
orgaan . Deze Raad zal ondermeer ook als taak krijgen het controlleren van de juistheid
van de bestedingen binnen de 9 bestedingsdomeinen. Iedereen kan zitting krijgen in
deze Raad. Er wordt naar gestreefd een evenwichtige afspiegeling te krijgen van de
bevolking binnen onze gemeente.
Ook betekent het ,dat na de invoering burgers nog slechts te maken hebben met 1 loket.
i.pv. van met de huidige 3 loketten.
Er wordt door de Vz. gevraagd nu al met voorbeelden te komen van wat mensen
veranderd zouden willen zien binnen domeinen zoals Wonen, Werk, Welzijn en Zorg
Als reactie o.m.
‐ambulant loket
‐Verhoogde openstelling gymzaal a. schaakcompetitie
b. ouderen gym

6. Naamgeving Schelpenpaadje tussen Weelkade en Groene Pade.
Een inwoner maakt ons erop attent, dat zeer onlangs de naamgeving van de
Groen Pade is gewijzigd in Koningspade. Een historische naam verdwenen???
Ook worden wij erop gewezen, dat het Zwarte Pad een Zwarte Weg is
geworden. Dit alles in het belang van de vooruitgang!!! Na wat discussie blijkt
dat in de loop der tijd veel namen veranderd, dan wel gewijzigd zijn. Dit is
ondermeer afhankelijk van de eigendomsverhoudingen. Men kan zich
herinneren, dat vanaf de Schoolstraat, die vanaf de bocht bij Huize Rooker tot
aan de toenmalige Dijkerbuurt( de huidige Zuiderzeestraat) als Slikweg
bekend stond,de naamgeving als volgt was Zwarte Pad‐Weelkade‐
Sanderskade(tot Langereis)‐Langereisdijk‐Groene Pade tot kruising met
Mienakker.

Vanuit het Waterschap wordt weer gesproken over Sanddijkskade en
Kerkekade
Wie het weet mag het zeggen: archiefonderzoek zo te denken
7. Verkeersveiligheid.
Ed licht een en ander toe. Men zou starten in week 26 ofwel 26 juni. Omdat de
machines om de rode asfaltvlakken aan te brengen dan niet beschikbaar zijn zou dit
gedeelte van het opknappen van de wegen later (4 sept.) uitgevoerd worden. De
Schoolstraat en Zuiderzeestraat worden voorzien van een nieuwe slijtlaag, met aan
weerszijden een rood gekleurde suggesteistrook van ca 1,40 meter.
Hierop volgen enkele op – en aanmerkingen:
1. Gerefereerd wordt aan de telefoonkabel problematiek
2. Hemelwaterafvoer (hoek Schoolstraat ‐ Zuiderzeestraat
verleggen.
3. Strook naast het asfalt (rabatstroken) meteen mee ophogen
4. Waarom geen 30 km zone (antw. Omdat de weg dan ook als
zodanig ingericht moet worden, dit bv door het aanbrengen
van fysieke versmallingen)
8. Rondvraag:
1. Joop: DSW problematiek: Politiek neemt problematiek mee
2. Opslag Lindeboom geeft uitzichtsvermindering

9. Sluiting Vz. sluit de vergadering.

Volgende vergadering: vergadering 18 september 2006 Plaats Joke Wolkorte

Andere data :

Jaarvergadering 2007:

18 september, bij Joke
13 november
25 januari.
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