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. 26 nov. 2007
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

Ed Mantz
20.00 uur
Joke Commandeur, Jacco Glas, Renate Vlaar, Koen Jansen(vz), Roelof
Kalsbeek, Ed Mantz,
Erna Blaauwgeers (ziekte)
Geen
Roelof Kalsbeek

1. Notulen: 21 mei, 25 juni en 17 sept. 2007
Goedgekeurd
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
- Diverse circulaires van Primo met o.a. cursusaanbod
- Agenda vergadering Dorpsraad Spanbroek/Opmeer op 28 nov.
- Verslag Dorpendag in Schoorl d.d. 22 sept. 2007
- Enquête van Gemeente Opmeer over functioneren en klantvriendelijkheid gemeentelijk
apparaat. Door Joke ingevuld en verzonden.
- Motorcrossterrein. Op 24 10 2007 verscheen een stuk in de Schager editie van het NH
dagblad, waarbij de gemeenteraad van Wieringermeer gevraagd wordt begin volgend jaar
mee te werken aan een haalbaarheidsonderzoek naar een groot actiesportcentrum. Door de
omvang van het voor te stellen centrum is volgens wethouder Jan van den Bos bij
medewerking van de gemeenteraad de vestiging op de locatie NC10 uitgesloten. Omdat er
ook een aanvraag ligt van de familie Weel voor de vestiging van een
megapluimveeboerderij nabij de locatie NC10, zal al spoedig duidelijk worden (MER) of
een uitgekleed actiesportcentrum in de vorm van alleen een motorcrossbaan op deze locatie
überhaupt doorgang zal kunnen vinden.
- Overleg dorpsraad met B&W op 22 okt. 2007
- Over het actiesportcentrum in de WM is bij B&W geen nadere info bekend
- Kerkepad: De huidige eigenaar van het historische traject werkt niet mee. Men is
op zoek naar een alternatief met bv een doorgang naast het te vestigen
Rundveemuseum
- Verkeersveiligheid:
- Snelheidsmetingen mbv de "gemeentepaal" worden effectiever door
ze op een andere plaats te zetten.
- Door een misverstand (de gemeente dacht dat omwonenden
bezwaar hadden) uit de wereld te helpen, komt er nu toch een
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verkeersdrempel bij de ingang van de bebouwde kom op de weg De
Gouwe/Zuiderzeestraat
- Na de nadere invulling van het pakket van eisen en voorwaarden voor de
verbouwing van de voormalige boerderij van de fam. Grootes, zal de Gemeente
Opmeer samen met de St Philadelphia en Intermaris (de huidige eigenaar) een
infoavond in ons dorp organiseren.
Tijdens de infoavond in Abbekerk werd door de Vereniging Voor Kleine Kernen NH
aangedrongen op het lid worden van onze Dorpsraad van deze club, a raison van € 50,00 per
jaar. Wij willen eerst weten wat zij voor dit voor een Dorpsraad toch wel hoge bedrag doen.
Koen zal nog eens contact opnemen.
Opening Blôte Bienepad: Tekst is klaar. Moet gegraveerd oid worden. In hele gemeente
gelijk. Nog niet bekend uit welk potje dit betaald moet worden. Dus uitvoering kan nog even
duren. Er zal een bandje optreden (West-Friese band Oôs Joôs) en Ton Schermer zal ons
toespreken onder het genot van een Blôtebiene bittertje
Voorstel dorpsraad Hoogwoud jaarlijkse gezamenlijke vergadering alle dorpsraden
Gemeente Opmeer. Wij vinden dit een goed idee en stellen Joke voor een datum af te
spreken.
Data overleg met B&W. Deze data zijn vastgesteld op ma. 7 april 2008 om 20.15 uur en
ma. 15 september 2008 om 19.00 uur. Een van deze twee vergaderingen kan eventueel
vervallen bij gebleken gebrek aan relevante onderwerpen.
Brief fam. Jonker inzake ouderenzorg. Zij willen een "nieuw" concept bespreken met de
Dorpsraad. Uit de mail blijkt het meer om een inventarisering van het mogelijk aantal
"ouderen" te gaan die in aanmerking zouden kunnen komen voor dit "nieuwe" concept. Ons
is niets gebleken van de inhoud van dit concept, zodat we niet weten waarover we praten.
Voorgesteld wordt de initiatieven eerst door de fam. voor te laten leggen aan de Gemeente
in het kader van de WMO en het daar te laten beoordelen (mogelijk subsidiemogelijkheden).
Joke zal de fam. Jonker ons standpunt doen toekomen.

3. Leefbaarheidplan: Binnen de Dorpsraad is er discussie over wat onder de noemer leefbaarheid
moet worden verstaan. Hierover is veel te zeggen, maar alles staat of valt vanuit welk
perspectief de benadering plaatsvindt. We besluiten dan ook, dat niet de Dorpsraad alléén
hierover iets te melden heeft, maar dat zeker de inwoners van ons dorp hierover moeten
meepraten/ beslissen. Er wordt besloten om in de loop van volgend jaar, analoog aan de enquête
verkeersveiligheid (uitvoering "De Uitdaging") , het dorp hierover te bevragen. Wij hopen
hiermee tevens een discussie op gang te brengen over wat men in onze gemeenschap belangrijk
acht. Dit bevordert zo ook de sociale cohesie en men komt mogelijk tot verrassend nieuwe
inzichten.
In de algemene jaarvergadering op 31 januari 2008 zullen hierover mededelingen worden
gedaan.
4. Communicatie/ notulen: Vz hamert nogmaals op de interne communicatie. Deze verloopt via Email, maar de respons is niet altijd even groot. Vz wil graag, ook al heb je over het
desbetreffende onderwerp niets bij te dragen, dat er toch een reactie komt, waardoor iedereen
weet dat men op de hoogte is van de lopende zaken. De notulen worden per ommegaande
verstuurd en na goedkeuring op de website geplaatst.
5. Agenda jaarvergadering 31 januari 2008.
- Notulen vorige vergadering (25 juni 2007)
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Enquête leefbaarheid
- Subsidieregeling
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- Stand van zaken Bord Blôte Bienepad
Data Dorpsraad en dorpsraad gerelateerde vergaderingen 2008
- 24 maart 2008
- 07 april 2008 (overleg B&W)
- 19 mei
- 9 juni (openbare vergadering)
- 8 september 2008
- 15 september 2008 (overleg B&W)
- 17 november 2008
Jaarverslag 2007
Bestuurssamenstelling: Aftredend en herkiesbaar Koen Jansen. De Dorpsraad heeft hem
unaniem gekozen voor een volgende periode als voorzitter.
Motorcrossterrein (mogelijk nieuwe ontwikkelingen)
Verslag Stichting Kerkgebouw
Lancering website Dorpsraadaartswoud.nl
Pauze
Spreker. We stellen voor het verhaal over de westfriese omringdijk (vorig jaar door
omstandigheden niet doorgegaan) te laten vertellen (actiepunt Erna)

6. Vergaderdata 2008
- Data Dorpsraad en dorpsraad gerelateerde vergaderingen 2008
- 24 maart 2008
- 07 april 2008 (overleg B&W)
- 19 mei
- 9 juni (openbare vergadering)
- 8 september 2008
- 15 september 2008 (overleg B&W)
- 17 november 2008
7. Wat verder ter tafel komt
Joke:
De huurwoningen in Aartswoud van het gemeentelijk woningbouwbedrijf worden
aan bewoners te koop aangeboden. Een voorwaarde is dat zij minimaal 3 jaar moeten huren. Nu
zijn er ook anderen, die belangstelling hebben zo'n woning te kopen, alleen lopen zij tegen deze
voorwaarde aan. (Bv Intermaris in Hoorn biedt de woningen aan de huurder aan, maar ook, als
de woning leeg staat aan niet-huurders) Ed zal proberen via de gemeente antwoord te krijgen of
deze beperkende factor in onze gemeente niet enigszins achterhaald is.
8. Sluiting
Vergadering wordt om 22.30 gesloten
Volgende vergadering 31 januari 2008 Café De Stompetoren
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Actiepunten
aktiepunt
Verkeersveiligheid
Vereniging Kleine Kernen
Dorpsraad
ouderenzorg brief fam Jonker
leefbaarheidplan
woningbouw

specificatie
verkeersdrempel
Relevantie contributie
Gezamenlijke vergadering
Standpunt dorpsraad
Enquêtepunten
teksten
Verkoop huurwoningen
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wie
Ed
Koen
Joke
Joke
allen
Ed

wanneer

