Stichting Dorpsraad Aartswoud
Secretariaat:

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

Concept Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
d.d. 19 maart 2007
Plaats: Joke Commandeur
Aanwezig :Koen Jansen, Roelof Kalsbeek, Joke Commandeur, Ed Mantz Erna Blaauwgeers
Afwezig :Jacco Glas en Reinate Vlaar
Notulen: Roelof Kalsbeek
De leidraad voor de vergadering vormt de agenda voor het overleg met B&W op 2 april 2007
1. Opening
Vz opent de vergadering om 20.15 uur
2. Notulen jaarvergadering
Goedgekeurd met de volgende opmerkingen:
Ad 4. Mededelingen /ingekomen stukken. Toevoegen aan punt a. Brief (ongedateerd)
van Corry Boon etc
N.a.v. Rondvraag: Schelpenpaadje stukgereden. Klachten niet bij gemeente, maar bij
Hoogheemraadschap, J. Verlaan tel.:072 5193717
3. Ingekomen stukken en mededelingen
a. E-mail van dhr A. Dijkstra: Betreft informatie over het aan te leggen slibdepot aan
de korte Groetpolderweg te Winkel in de gem. Nieuwe Niedorp. Naar aanleiding
hiervan is dit onderwerp op de agenda geplaatst van het overleg met B&W. Het
college heeft echter verzocht dit onderwerp van de agenda te halen, omdat men
hiervan niet op de hoogte is gesteld door de gem Niedorp en dus niet kan
reageren. Besloten wordt de brief van dhr Dijkstra door te sturen naar B&W.
Weer een voorbeeld van een onderwerp, dat niet met buurgemeenten
/belanghebbenden wordt gecommuniceerd?
b. E-mail van gem Opmeer: Betreft de mededeling, dat het subsidiejaar 2006
afgesloten is en deelt mede dat voor 2007 de extra subsidie van € 500,00 is
toegekend.
c. Uitnodiging bijeenkomst Toerisme en Recreatie op 20 maart In Op Stap te
Hoogwoud.
T.b.v de notitie T&R worden diverse groeperingen uitgenodigd mee te praten
over de vormgeving en inhoud van deze notitie. Als afgevaardigde van de
Dorpsraad gaat Roelof Kalsbeek.
d. Brief Kleine Kernen.
e. Brief gem Opmeer: Betreft uitnodiging 2e werkbijeenkomst Gemeentelijk Verkeer
en Vervoersplan op 7 feb. 2007. Door omstandigheden was hierbij geen
vertegenwoordiging van de Dorpsraad Aartswoud.
f. Uitnodiging voor een bijeenkomst over een dorpsraad in oprichting in Spanbroek
/Opmeer via Mw A. Vogel op 13 maart in De Speulderai. Sprekers o.a. de vz van
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dorpsraden Hoogwoud en De Weere. Wij spreken er onze verbazing over uit dat
de Dorpsraad Aartswoud geen uitnodiging heeft ontvangen van de
organisatoren. Ook hier is door omstandigheden geen gehoor gegeven aan de
uitnodiging
g. Op 21 mei kascontrole bij de penningmeester

4. Bespreking concept agendapunten overleg B&W op 2 april 2007 19.00 uur.
Voorstel blauw gekleurd, reacties rood
a. Motorcrossterrein:
Actualiseren en informeren.
Brief van 1 feb. 2007 van B&W Opmeer aan het college van de gemeente
Wieringermeer (zie binnengekomen stukken raadsvergadering 22 maart a.s.
Wieringermeer);
verder refereert Hooijmaijers in zijn memo (als reactie op de ROV
commissievergadering van januari) over het informeren van buurgemeenten op
de daartoe geëigende momenten. Door wie en wanneer is het college over wat
geïnformeerd? De gedeputeerde suggereert dat buurgemeenten worden
betrokken in het vervolgtraject. Is hierover al enig bericht ontvangen?
Op 22 maart is er een Raadsvergadering in de WM. Er zijn diverse
bezwaarschriften (w.o een van de gem Opmeer) tegen het motorcrossterrein
ingediend. De agenda vermeldt ze als ingekomen stukken (hamerstukken code
blauw) Vz. De stukken zijn niet ontvankelijk verklaard, omdat er geen
onderliggende besluiten, voornemens aan ten grondslag liggen. Wij willen vragen
aan Mw Dorien Sijbenga-van den Outenaar van PW of zij de bezwaarmakers kan
verzoeken op het geeigende tijdstip hun protesten alsnog naar voren te brengen.
De inhoud van geen van de bezwaarschriften is ons bekend.
b. Slibdepot in gemeente Niedorp:
Er gaan geruchten over een slibdepot nabij de Groetpolder. Wat is hierover
bekend?
Dhr. A Dijkstra heeft ons middels een mail geïnformeerd over de stand van
zaken. De gemeente weet niets en wil daarom nog geen reactie geven en wil dit
punt van de agenda afvoeren. Wij besluiten de mail naar B&W door te sturen en
kunnen dit onderwerp alsnog aanroeren in de rondvraag.
c. Klachten inzake te hard rijden kruisvlak Schoolstraat/zuiderzeestraat:
Het invoeren van een 30 km zone (wat de bewoners voorstellen) is niet mogelijk,
maar misschien heeft het aanleggen van een bult bij de komgrens op de Gouwe
(zoals in De Weere) effect.
Dit n.a.v de brief van Corry Boon. De problemen worden door ons onderkend en
onderschreven. Wat zijn de mogelijkheden nog?
d. Wandelpad/kerkenpad:
Buurtbewoners zijn verontrust, nadat metingen werden gedaan tussen
Schoolstraat 17 en 19 om daar een alternatief kerkenpad aan te leggen. Wat is
hier aan de hand?
e. Schelpenpaadje (tussen Weelkade en Groene Pade):
Het paadje is helemaal stukgereden door tractoren. Fietsen is op enkele delen
bijna onmogelijk.
Dit punt schijnt inmiddels te zijn opgelost.
f. Hondenpoep:
Vanuit het dorp wordt voorgesteld om bij de brievenbus voorzieningen voor
hondenpoep te realiseren.
Wij vinden dit toch meer een zaak van de bewoners zelf. Is de overlast echt zo
groot? Van de agenda afhalen.
g. AGSV terrein:
Wateroverlast op het AGSV terrein neemt toe. Hoe ver staat het hiermee?
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De heren Stoop (AGSV), Duinker (gem Opmeer), Klaver (gem Opmeer),en
Mantz (AGSV,dorpsraad) hebben overleg gehad. Het pad vanaf de parkeerplaats
tot het veld (nu vaak een modderbad) mag bestraat worden.
h. AGSV - bewegwijzeringbordjes:
Het aanbrengen van gele bewegwijzeringbordjes richting AGSV -terrein.
i. Opruimingswerkzaamheden langs Braakweg :
Bewoners vragen zich af wanneer de bulten aarde opgeruimd worden.
Taak ruilverkaveling en eigenaren ?
j. Riolering Wilhelminalaan:
Bewoners van Wilhelminalaan weten niet of het straatwerk na het leggen van de
riolering nog aangepakt gaat worden. Worden alle huisjes aangesloten?
Sommige werden overgeslagen.
5. Rondvraag:
Algemeen: De nota communicatiestromen binnen onze organisatie wordt nogmaals
onder de aandacht gebracht.
Voorzitter sluit de vergadering om 22.00

Volgende vergadering: vergadering 21 mei 2007 Plaats : Roelof Kalsbeek

Andere data :

25 juni (kerk),17 sept (Reinate Vlaar), 19 nov (Ed Mantz)

Jaarvergadering 2008:

24 januari.

3

Aftreedschema Dorpsraad Aartswoud

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

2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
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