Leefbaarsheidplan Aartswoud
Inleiding
Leefbaarheid in een dorp is niet alleen de handhaving van de laatste winkel of de
school.
Leefbaarheid omvat veel meer een persoonlijke beleving en waardering van de
ruimtelijke en sociale kwaliteiten van het dorp en omgeving.
Onder ruimtelijke kwaliteiten worden onder andere verstaan, de structuur van het
landschap, de natuurwaarden, de streekeigen beplanting, de landschappelijke
inpassing, de architectuur van bebouwing, de uitbreidingsplannen, bestrating e.d.
Bij sociale kwaliteiten kan gedacht worden aan veiligheid, overlast, aanwezigheid van contacten in de buurt,
burenhulp en gaat het om de identiteit en de samenhang binnen het dorp.
Welke kwaliteiten vinden wij voor ons dorp van belang?
Het leefbaarheidplan stelt zich ten doel een aantal factoren aan te geven, die belangrijk zijn om prettig te kunnen
leven/ werken in ons dorp en die tegelijk het authentieke open agrarische karakter van het dorp Aartswoud
proberen te bewaren.
In onze visie houdt dit in dat:
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Wij vinden, dat ons dorp geen oase is in een woestenij. Dat betekent, dat wij de landschappen en
natuurwaarden in onze omgeving willen behouden en versterken. Om dit te kunnen bereiken is voortdurend
overleg nodig met de ons omringende gemeenten en dorpen,
Wij, om ons dorpskarakter te blijven behouden, een beperkte nieuwbouw voorstaan, met nadruk op
vervangingsbouw, passend binnen het dorpsbeeld,
Wij geen aantasting van de lintbebouwing voorstaan. Open plekken in de lintbebouwing dienen niet te
worden aangetast,
Wij ons typisch Noord-Hollandse karakter met onze stolpboerderijen willen behouden, ook als dit
opsplitsing in meerdere wooneenheden inhoud.
Wij geen agrarische bedrijfsactiviteiten , (semi) industriële ontwikkelingen of recreatieve activiteiten willen
bevorderen, noch in ons eigen dorp, noch in de naaste omgeving, die de leefomgeving aantasten. Wij denken
hierbij aan verstoringen op het gebied van geluid, lichthinder, stof, stank, natuur, visuele(bv hoogbouw,
windmolens), landschapswaarden etc.
Wij wel kleinschalige activiteiten, zoals dagrecreatie, kleine winkeltjes aan huis en andere kleinschalige
bedrijfsactiviteiten willen bevorderen.
Wij de sociale samenhang willen bevorderen, waardoor zowel overlast afneemt, als veiligheid toeneemt.
Sociale cohesie kan worden vergroot door o.a. het handhaven en uitbreiden van voorzieningen, zoals de
school, het café, de sportverenigingen en ander verenigingsleven, alsmede door de culturele activiteiten,
zoals georganiseerd door de St. Kerkgebouw Aartswoud. Deze sociale en culturele voorzieningen zijn een
ontmoetingsplaats voor dorpsbewoners en daardoor onmisbaar voor de leefbaarheid van het dorp. Het is ons
doel hierbij zoveel mogelijk dorpsbewoners te betrekken,
Wij willen bevorderen, dat ook het ouder worden in ons dorp prettig verloopt. Door een grotere
betrokkenheid van onze dorpsbewoners met elkaar te stimuleren, willen wij bereiken, dat ook de zorg voor
de ouder wordende medemens, alsmede mensen met beperkingen een plekje krijgen in ons handelen.
Wij het openbaar vervoer zien als mogelijkheid de bereikbaarheid van allerlei voorzieningen buiten ons dorp
(winkels, huisarts) te vergroten. Het streven is er dan ook naar aanbieders van openbaar vervoer te
stimuleren een buslijn door het dorp te laten lopen.

Hoe denken wij deze doelen te verwezenlijken?
In de eerste plaats door nauw contact met de dorpsbewoners te houden. Naast informele contacten worden er 6 x
per jaar openbare dorpsraadvergaderingen gehouden, waarvan er twee het karakter dragen van jaarvergadering.
Hier hebben dorpsbewoners inbreng en worden ideeën uitgewisseld.
In de tweede plaats is er halfjaarlijks overleg met het bevoegd gezag. Middels een afgesloten convenant zijn hier
de spelregels tussen gemeentebestuur en dorpsraad vastgelegd. Een van de belangrijkste regels is, dat de
Stichting Dorpsraad Aartswoud de gemeente gevraagd of ongevraagd kan adviseren aangaande alle zaken, die
raakvlakken hebben met ons dorp.
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