Stichting Dorpsraad Aartswoud
Secretariaat:

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

Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
d.d. 18 september 2006
Plaats: Joke Commandeur
Aanwezig: allen + 1 toehoorder
Notulen: Roelof Kalsbeek

1. Opening
Vz opent de vergadering om 20.06 uur en heet iedereen welkom.
2. Notulen vorige vergadering:
a. Besloten gedeelte: Er wortd een aangepaste versie van de nota
“Communicatiestromen binnen de Dorpsraad” uitgedeeld (met o.a.
aanpassing taakvelden) Iedereen kan zich in de inhoud vinden.
b. Openbare gedeelte: N.a.v. punt 3: Inlassen agendapunt 11: Besteding Subsidie
2006 t.b.v. verenigingen. N.a.v. punt 8: Lees DSV(Politieke partij ) i.pv. DSW
3. Mededelingen:
a. Gemeenteovewrleg op 9 oktober van 19.30 ‐20.30 uur in Gemeentehuis
Opmeer
b. Aanvraag door krant (Koggenlander) voor een stukje over de Dorpsraad met
foto op de gemeentepagina van deze krant. Koen(vz) regelt dit
c. Op 11 oktober is er een overkoepelende bijeenkomst voor de Dorpsraden in
Noord‐Holland. Vanwege het grote aantal is dit opgesplist in 3 subregio’s.
Voor onze regio is Abbekerk de plaats waar getracht wordt de Doprsraden te
interesseren zich te organiseren. Dit alles onder de koepel van de Vereniging
voor Kleine Kernen. Koen gaat poolshoogte nemen.
d. Erna heeft ervan afgezien zitting te nemen in de Participatieraad in het kader
van de WMO. De eerste informatie dat dit Adviesorgaan als klankbord zou
fungeren voor de Gemeente bij de uitvoering van de WMO bleek een te
simpele voorstelling van zaken. Het bleek al gauw, dat men zeer ingevoerd
moest zijn in de materie om zinvol mee te kunnen discussieren. Al met al lijkt
het meer een platform te worden voor vergadertijgers en voormalig
vergadertijgers uit het “veld” , dan een inspraak orgaan waar de “gewone
burger” zijn visie kwijt kan.
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4. Voortgang verbetering wegen: Na een eerste mededeling dat de wegen van rode
suggestiestroken voorzien zouden worden op 14 september werd dit doordat een
“verkeerde kleur”asfaltsplit (afkeuring) gebruikt werd toch op 18 september
begonnen met de klus.
5. Motorcrosterrein: Er is geen nadere informatie beschikbaar . De bal ligt blijkbaar nog
steeds bij de Provincie.
6. Bonte Avond: Er wordt gewacht op inschrijvingen. In ieder geval zal de Dorpsraad
acte de presence geven. Deze acte wordt voorbereid door Jacco en Ed. De precieze
inhoud en vormgeving is nog niet bekend, maar we worden via de E‐mail tijdig
opgeroepen voor de eerste repetities.
7. Website: Vormgeving is klaar, nu de inhoud nog. We opteren voor de naam van de
site zijnde Dorpsraad Aartswoud.nl .
8. Naamgevingen:’t Bloôte Bienepad wordt de nieuwe naam
9. Voorbereiding overleg B&W op 9 oktober 2006.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Motorcrossterrein
WMO – Participatieraad
Website
Uitnodiging Bonte Avond
Subsidieverhoging?
AGSV terrein: kapot gereden doorgang naar het terrein. AGSV heeft geen
resultaat in hun gesprekken met B&W
g. Extra openstelling gymzaal
h. Borden Schelpenpad verwijderd. Vernieuwing?
10. Bijeenkomst Wonen Welzijn en Zorg op 2 oktober 2006 in de Kerk te Aartswoud De
Gemeente nodigt ons uit voor een bijeenkomst over Wonen, Welzijn en Zorg. Ieder
Dorpsraadslid heeft het verzoek gekregen een enquete in te vullen en dit ook door
twee ander geinteresserde dorpsgenoten te laten doen. De resultaten worden door
Facit bewerkt en besproken op deze bijeenkomst.
11. Ingelast agendapunt besteding subsidie. Aan de orde zijn de aanvragen van de IJsclub
Aartswoud tbv de viering van het 100‐jarig bestaan en de aanvraag van de commissie
Bonte Avond. De vergadering vindt, dat beide aanvragen aan de criteria voldoen en
besluit beide aanvragen te honoreren met elk € 116,50
12. Rondvraag:

Ed: Infoborden weg op schelpenpad: Vernieuwing??
Roelof: Graag nadenken over nieuwe vergaderdata.
13. Vz sluit de vergadering om 22.00 uur
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Volgende vergadering: vergadering 13 november 2006 Plaats Jacco Glas

Andere data :
Jaarvergadering 2007:

13 november, bij Jacco
25 januari.
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Aftreedschema Dorpsraad Aartswoud

R. Kalsbeek
R. Vlaar
K. Jansen
E. Mantz
E. Blauwgeers
J. Commandeur
J. Glas

2007
2007
2008
2009
2009
2010
2010
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