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1. Notulen vergadering 21 februari 2007 (jaarvergadering):
Vz. bespreekt de notulen ter opfrissing. Notulen worden goedgekeurd.
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
Geen relevante ingekomen stukken
Mededelingen:
- Vervoerplus is begonnen: 3 x naar Opmeer v.v op dinsdagen
- Braakweg lijkt op Klein Zwitserland (Ton Schermer) Grond is van NH
Landschap. Verwerking wordt nog gepland.
- Pannenpad richting Blote Bienepad maaien: Is gemaaid
- Overleg geweest met gemeente dd 2 april 2007
3. Evaluatie snelheidscontroles:
Han Staal is de nieuwe contactpersoon in onze regio met de politie
Hij vraagt om zelfreflectie en zelfevaluatie. Het zijn nl. vaak de eigen bewoners van de
gemeente waar gecontroleerd wordt, die de overtredingen begaan.
De inzet van zgn Smiley's, waarbij mensen gewezen worden op hun snelheid en hiervoor
beloond worden met een lach, danwel een bedroefd gezichtje blijkt te werken.
Er wordt alleen gecontroleerd in de bebouwde kom. Op de buitenwegen (60 km zones)
moet de wegbeheerder de controle uitoefenen. Ook worden de 30 km zones niet
gecontroleerd als de weg niet als zodanig ingericht is(bv met hoge verkeersdrempels,
zigzag stukken).
Uit het publiek: Vanuit De Gouwe wordt te hard Aartswoud binnengereden. Controles
mogelijk? Wordt meegenomen.
Op 1 december is gecontroleerd op diverse plekken in Aartswoud. Ca 10% reed te hard,
Waarvan op de Zuiderzeestraat 71 km /u ,op de Schoolstraat 68 km/u en op de
Westfriesedijk 153 km/u gemeten werd.
N.a.v. een brief: Uit de verg. van 2 april zou blijken dat er bij de komborden een drempel
zou worden aangelegd. Is niet gebeurd. Er is nu overleg met het Hoogheemraadschap om
mogelijk toch een drempel aan te leggen.
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4. Opening Blôte Bienepad:
Het Blôte Bienepad is het stuk tussen de Braakweg tot het Pannepad. De St. Noordhollands
Landschap komt met een naambord + historische verantwoording. Dit duurt even.
5. Motorcrossterrein:
Er heerst momenteel een radiostilte. Er schijnt een haalbaarheidsonderzoek in gang gezet
te zijn en in augustus 2007 zal er mogelijk een keuze voor de locatie NC10 (nabij rotonde
Alkmaarseweg/Groetpolderweg) worden gemaakt. We houden in de vakantieperiode de
ontwikkelingen goed in de gaten.
6. Stichting Kerkbestuur Aartswoud over de nieuwe kleuren in de kerk:
Jan Dirk Rooker vertelt. Na het dak is nu de binnenzijde van de kerk onderhanden
genomen. Muren werden opnieuw gestuukt, ornamenten werden hersteld en de kerk kreeg
een nieuw kleurtje. De kleurstelling had nogal wat voeten in de aarde. Wat is immers
historisch verantwoord. Sinds 1883 is de kerk gesloopt en opnieuw opgebouwd. Omdat er
geen geld was werd bv het dakgewelf in 1 kleur grondverf grijs geschilderd. Deze kleur is
weinig ambitieus qua uitstraling en sinds die tijd is er ook geen nieuwe verflaag
aangebracht. Om kosten te besparen werd de leeropleiding ESPEC ingeschakeld. Deze
hebben in 10 weken de verfklus kunnen klaren. Na divers overleg heeft men gekozen voor 2
kleuren blauw, die pasten bij de gemarmerde ornamenten. Deze en andere gekozen
kleuren zorgen ervoor dat het kerkgebouw de uitstraling krijgt die het verdiend.
Vervolgens noemt Ton Schermer de activiteiten die de St Kerkgebouw Aartswoud
plaatsvinden waaronder de veelgeroemde zomertentoonstellingen (deze keer van snotneus
tot gloeilamp).
7. Uitleg plannen mbt de voormalige boerderij van de familie Grootes
Meindert Nieuwboer heeft een breed gedragen plan opgevat om een tweede
museumboerderij in de gemeente te vestigen. De museumboerderij aan de Koningspade
laat het interieur en archeologie van en rond een westfriese stolp zien. Het nieuwe plan wil
de diverse oude rundveerassen laten zien, zoals die in westfriesland gebruikt zijn. Om een
en ander te kunnen financieren is de gedachte ontstaan dit te combineren met een soort
huiskamerproject met licht geestelijk gehandicapten. De boerderij wordt dan verworven door
Intermaris ,aangepast als woonunit voor deze gehandicapten en geëxploiteerd door de St
Philadelphia. Op het erf wordt een stal gebouwd, waar de verschillende rundveerassen
onderdak vinden en mogelijk verzorgd kunnen worden door de bewoners van de boerderij.
De werknaam wordt Rundveemuseum Aad Grootes.
8. Rondvraag
Cor Beunder: In de zgn. perspectievennota van de gemeente is geld gereserveerd voor de
ontwikkeling van het Kerkepad. Er zouden tussen huisnummer 17 en 19 in de Schoolstraat
metingen zijn gedaan. Hoewel eventuele plannen zeer vaag zijn is er wel geld begroot. Cor
is zeer geïnteresseerd in de historische perspectieven en zou graag meer info willen.
Cor Beunder: Strook van ca 3 meter breed met "rommel" rond de nieuwe begraafplaats.
Onderhoud van dit kleine stukje groen schijnt niet te worden gedaan. Dhr H. van
Lange,hoofd groenvoorziening, heeft een andere visie en vindt de "rommel" wel mooi.
Immers de brandnetel is nu kruid en geen onkruid.
9. Sluiting 21.32 uur
Hierna volgt een rondleiding door de kerk
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