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Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
d.d. 13 november 2006
Plaats: Jacco Glas
Afwezig: Reinate Vlaar en Ed Mantz
Notulen: Roelof Kalsbeek

1. Opening
Vz opent de vergadering om 20.16 uur en heet iedereen welkom.
2. Notulen vorige vergadering: Notulen worden goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
a. Ed Mantz is aanwezig bij het sportdebat
b. 15 nov. Ed Mantz gaat in op de uitnodiging aanwezig te zijn bij de uitleg
over het gemeentelijk Verkeer - en Vervoersplan
c. Op 11 oktober is er een overkoepelende bijeenkomst voor de
Dorpsraden in Noord-Holland geweest. Vanwege het grote aantal was
dit opgesplitst in 3 subregio’s. Voor onze regio is Abbekerk de plaats
waar getracht wordt de Dorpsraden te interesseren zich te organiseren.
Dit alles onder de koepel van de Vereniging voor Kleine Kernen. Koen
is poolshoogte gaan nemen. Het blijkt dat de interesse zich te
organiseren in een provinciale afdeling niet erg groot is (22 van de 86
dorpsraden voelen hier wel wat voor). Betoogd wordt dat slagvaardiger
kan worden opgetreden en beter kan worden ingespeeld op de
vraagstukken die leven in de dorpen, als men zich heeft georganiseerd.
Onze problemen worden niet als zodanig ervaren, dat wij in een
volgende vergadercultuur willen stappen. We wachten daarom af, wat
men te bieden heeft. ( In de andere provincies schijnt de vereniging
meer steun te krijgen)
d. Nadat Erna heeft ervan heeft afgezien zitting te nemen in de
Participatieraad in het kader van de WMO is door de Gemeente
gevraagd andere kandidaten voor te dragen. Wij hebben niemand
bereid gevonden zitting te nemen in dit orgaan. Mogelijk als het woord
“burgerparticipatie” meer de inhoud krijgt, die wij ervan verwachten, dat
er weer kandidaten voor gevonden kunnen worden. Vooralsnog is de
Raad te geprofessionaliseerd.
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e. Op 12 oktober 2006 is de definitieve subsidie voor de Dorpsraad
vastgesteld over 2006. De subsidie bedraagt € 500,00, waarvan de
helft gebruikt wordt om aan verenigingen te verstrekken, indien zij
hiervoor een aanvraag bij de Dorpsraad indienen.
f. Asfalteren AGSV terrein: De gemeente had de kosten op een zeer
hoog bedrag geraamd. Bij nadere studie bleek, dat door de
aanwezigheid van een goede fundering de asfaltlaag veel dunner kon
worden dan begroot. Dit drukt de kosten aanzienlijk. Mogelijk dat nu
toch de asfaltlaag kan worden aangebracht.
g. In 2007 zijn twee bestuursleden van de Dorpsraad aftredend. Zij
hebben aangegeven een volgende termijn weer beschikbaar te zijn,
zodat intern geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling zullen
plaatsvinden.
h. Evaluatie van de WMO voorlichtingsbijeenkomst liet zien, dat men
tevreden was over de opkomst en dat men het gevoel had zinvol bezig
te zijn geweest. De gemeente in haar rol als voorlichter en de
aanwezigen met hun rol in de discussie over drie vraagstukken uit de
WMO. We wachten met belangstelling het verslag over deze avond af.

4. Evaluatie Bonte Avond. De Dorpsraad is van mening dat gesproken kan
worden van een groot succes. De formule deze avond eens in de 5 jaar te
organiseren vindt men onveranderlijk sterk. Dus over 5 jaar weer een Bonte
Avond.
5. We streven ernaar de Website van de Dorpsraad Aartswoud op de
jaarvergadering te presenteren.
6. De data voor de volgende vergaderingen in 2007 worden voorgesteld. De data
zijn nog voorlopig en zullen worden vastgesteld op de jaarvergadering 2007.
18 januari
Jaarvergadering
19 maart
vergadering
21 mei
vergadering
25 juni
openbare vergadering in de Kerk
17 september
vergadering
19 november
vergadering
7. De agenda van de jaarvergadering wordt voorlopig vastgesteld:
1.Opening door de voorzitter
2.Notulen jaarvergadering 2006
3.Ingekomen stukken en mededelingen
4.Jaarverslag 2006
5.Financieel verslag
6.Bestuurssamenstelling
7.St. Kerkgebouw verslag
8.Pauze
9.Lezing of presentatie
8. Rondvraag:
Koen :geen
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Joke :St. Nicolaas krijgt van ons een presentje
Erna :geen
Jacco :geen
Roelof :geen
Vz sluit de vergadering om 22.20 uur
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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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