Stichting Dorpsraad Aartswoud
Secretariaat:

Mw. J. Commandeur
Schoolstraat 47
1719 AT Aartswoud
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Concept notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
d.d. 19 mei. 2008
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

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

1. Notulen: 31 maart 2008
Goedgekeurd
Opmerking: De originele verkeersenquête is nog niet verstuurd. Joke zal een kopie van het
concept sturen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
- Vooraankondiging congres "Burgerparticipatie op locatie: dorps- en wijkraden in
ontwikkeling" georganiseerd door oa de Provincie Noord-Holland. Uitnodiging en
programma volgt. Datum 6 juni
- Op 19 juni vindt er een bijeenkomst plaats tussen de politiek en dorpsraden/seniorenraad.
Gespreksonderwerp oa de rol van de adviesorganen, zoals de dorpsraden in de politieke
arena.
- Notitie Reclamebeleid Gemeente Opmeer. Zie punt 3
- De halfjaarlijkse vergadering van de Dorpsraad wordt verschoven naar 16 juni 2008, omdat
er op de oorspronkelijke datum (9juni) een "belangrijke" voetbalwedstrijd van Oranje wordt
gespeeld en we daarom een lage opkomst voorzien.
3. Reclamebeleid Gemeente Opmeer
Naar aanleiding van vragen over het beleid inzake het maken van reclame rond lantarenpalen is
de gemeente verzocht ons de notitie Reclamebeleid toe te zenden.
Hieruit blijkt, dat de gemeente zich terughoudend opstelt en reclame-uitingen aan regels
verbindt. De meeste reclame-uitingen zijn daarom vergunningplichtig. Voor het specifieke geval
van reclame rond lantarenpalen geldt het volgende:
- Voor het dorp Aartswoud kan maximaal per aanvraag 1 bord worden vergund. Er
kunnen gelijktijdig maximaal 2 aanvragen worden gegund, waardoor er tegelijkertijd
maximaal 2 borden aanwezig kunnen zijn.
- De afstand tussen de borden is minimaal 100 meter
- Borden mogen (incl plaatsen en verwijderen ) maximaal 9 dagen staan.
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Borden mogen niet groter zijn dan 1.10 m hoog en 1 meter breed
De afstand tussen het bord en de straathoek moet minimaal 10 meter bedragen
De borden moeten minimaal 60 cm uit de kant van de weg blijven
Er mag geen hinder voor het verkeer ontstaan

4. Leefbaarheidsplan. Discussiestuk, opgesteld door Jacco en Roelof. Met enkele aanpassingen
wordt het leefbaarheidsplan rijp geacht voor publicatie en zal worden gepresenteerd op de
halfjaarlijkse vergadering op 16 juni in de Kerk. (zie bijlage)
5. Agenda halfjaarlijkse vergadering Dorpsraad in het kerkgebouw
- Opening
- Notulen vorige halfjaarlijkse vergadering dd 31 jan 2008
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Ontwikkelingen motorcrossterrein
- Presentatie leefbaarheidsplan
- Pauze
- Presentatie over het project Kolk van Dussen (natuurontwikkeling en waterberging).door
de heer Johan Jonk van het Hoogheemraadschap (projectleider)

6. Rondvraag Geen vragen
7. Sluiting om 21.45
Volgende vergaderingen.
16 juni (openbare vergadering)
8 september 2008
15 september 2008 (overleg B&W)
17 november 2008

Kerkgebouw
Bij Jacco
19.00 uur gemeentehuis
Bij Roelof

Actiepunten
aktiepunt
Verkeersveiligheid/smiley
Vereniging Kleine Kernen
Dorpsraad
ouderenzorg brief fam Jonker
leefbaarheidsplan
woningbouw

specificatie
Verkeersdrempel/evaluatie smiley
Relevantie contributie
Gezamenlijke vergadering
Standpunt dorpsraad
Enquêtepunten
teksten
Verkoop huurwoningen
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wie
Ed
Koen
Joke
Joke
allen
Ed

wanneer
Zomer 2008
√
jaarlijks
√
Pres. 16 juni
?

Niet voor publicatie
8. Leefbaarheidsplan. Discussiestuk. Met enkele aanpassingen wordt het leefbaarheidsplan rijp
geacht voor publicatie en zal worden gepresenteerd op de halfjaarlijse vergadering op 16 juni
in de Kerk.
De discussie begon al met de eerste regel nl. het woord leefbaarheid en of dat in
samenvoeging met het woord plan een tussen -s moest bevatten. De notulist zou dit uitzoeken
en de juiste spelling meteen opnemen in het leefbaarheid(s)plan voor de
halfjaar(s)vergadering. Het blijkt, dat er taalkundig geen basisregel aan ten grondslag ligt.
Het gebruik is vrij. Meestal wordt de regel gehanteerd, dat als je de S-klank hoort je hem ook
schrijft. Dit kan echter regio afhankelijk zijn.(dus geen echte regel) Taalpuristen voeren
hierover al een jarenlange strijd (Geluidssnelheid en lichtsnelheid, stationsstraat -> want
stationsplein, maar waarom stationsplein -> als ook schoolplein . Zie hier waarmee men
worstelt) Om een en ander te omzeilen kan ook de term Plan voor de Leefbaarheid gebruikt
worden, maar ik stel toch voor de tussen-s te gebruiken.
Algemeen: Enkele moeilijke woorden worden veranderd: subjectieve wordt persoonlijke,
cohesie wordt samenhang.
Ad2.
Ad5.

De term laagbouw (maximaal 2 woonlagen) wordt toegevoegd
Grootschaligheid betekent niet direkt meer overlast etc. , terwijl bedoeld wordt de
vaak met grootschaligheid verweven overlast/stank/lichthinder etc. De tekst wordt
gewijzigd.
Ad8.
Toevoegen bij het ouderen onderwerp de term mensen met beperkingen. Ook in
de WMO gaan deze begrippen vaak samen. Ook ontstaat bij lezing verwarring dat de
dorpsraad persoonlijk de betrokkenheid van dorpsbewoners met de medemens in "nood"
moet stimuleren. Bedoeld wordt dat dat een opdracht is gericht aan alle dorpsbewoners.
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