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. 17 nov. 2008
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

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

1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur Introductie Michel van Ierland ter vervanging van de
opengevallen plaats van Ed Mantz. Ed wordt bedankt voor zijn inzet voor de Dorpsraad en
ontvangt uit handen van de vz het traditionele flesje Blote Bienebitter.
2. Notulen: 6 sept. 08
Goedgekeurd
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
- Primo: aankondigingen cursussen
- Dorpenkrant
- Afsprakenlijst B&W: Er ontbreekt hier een punt. De wens om de dorpskern vanuit de
Gouwe te beschermen tegen hardrijders middels een drempel zou worden doorgespeeld naar
wegbeheerder het Waterschap. Bij zowel een ja als een nee van de agenda
4. Mail IJsclub Aartswoud Subsidieverzoek tbv herbouw kantine. Wordt subsidiabel geacht. Er
zijn voor de sluitingstermijn geen andere subsidieaanvragen binnengekomen.. Aanvrager krijgt
bericht van de toekenning.
5. Motorcrossterrein: Het oorspronkelijk in de vergadering van de commissie grondgebiedzaken
van de gemeente Wieringermeer op 11 sept. 2008 te behandelen stuk "Plan van aanpak
Motorcross" is op het laatste moment teruggetrokken. Nog geen nieuwe initiatieven.
6. Kippenfarm: Er is vlak bij de rotonde in de N242 aan de Oudelanderweg een aanvraag
ingediend voor de oprichting van een pluimveehouderij all in one (van ei tot eindproduct).
Michel zal informeren naar de stand van zaken. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de stof -en
stankoverlast.

7. Voorbereiding jaarvergadering op 22-01-2009 Er wordt gesproken over het ndp (na de
pauze) programma.
- De Hoochhoutwoutclub
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- Vrienden van de Stolp
- Adriaan Donker stichting
- Netty Zander (over Floris V)
Er wordt besloten Netty Zander te vragen. Erna neemt dit op zich.
Agenda jaarvergadering:
- Opening
- Notulen 16 juni 2008
- Ingekomen stukken en mededelingen w.o data vergaderingen
- Jaarverslag
- Verslag St Behoud Kerkgebouw Aartswoud
- Motorcrossterrein
- Recreatieve voorzieningen
- Megapluimveehouderij
- Verkeersveiligheid
- Rondvraag/sluiting
- Pauze
- Ndp programma Netty Zander ?
8. Baggerdepot: Voldoet aan alle regelgeving: provinciaal depot klasse I verontreiniging.
9. Sinterklaas: Jacco regelt de info, die Sinterklaas nodig heeft om tijdens de intocht in Aartswoud
in het café, kinderen tot zich te kunnen roepen.
10. Rondvraag Geen
Volgende vergaderingen.

22 januari 2009
Nadere data volgen

Algemene jaarvergadering café

Actiepunten
aktiepunt
Verkeersveiligheid
Dorpsraad
woningbouw
motorcrossterrein
megapluimveehouderij

specificatie
Verkeersdrempel Gouwe
Gezamenlijke vergadering
Verkoop huurwoningen
GRZA Wieringermeer inspreken
Stof/stank normen
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wie
Ism B&W
Joke
?
allen
Michel

wanneer
?
jaarlijks
?
?
december

