Stichting Dorpsraad Aartswoud
Secretariaat:

Mw. J. Commandeur
Schoolstraat 47
1719 AT Aartswoud
Tel.:0229 582717
E-mail: jokecommandeur@quicknet.nl

Concept notulen jaarvergadering Dorpsraad Aartswoud
d.d. 31 januari 2008
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

Cafe de Stompetoren
20.00 uur
Joke Commandeur, Jacco Glas, Renate Vlaar, , Roelof Kalsbeek, Ed Mantz,
Koen Jansen(vz)
ca 45, afbericht gehele college ivm sleuteloverdracht Carnaval
Roelof Kalsbeek

1. Opening: Ed Mantz (vicevoorzitter) opent de vergadering, bij afwezigheid van de voorzitter.
1a Voorstel wijziging agenda: Toegevoegd: pnt 4A Waterberging Hoogheemraadschap
Pnt 4 B Ontwikkeling Rundveemuseum
2. Notulen: 26 nov. 2007
Goedgekeurd
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
- Extra vergaderingen: 7 april en 15 sept. Tbv het halfjaarlijkse gemeenteoverleg
- Brief Gemeente Opmeer inzake toekenning waarderingssubsidie 2008 t/m 2011 van €
1000,00 per kalenderjaar.

4.

Jaarverslag: Geen opmerkingen.

4A

Waterberging Hoogheemraadschap.Door het Hoogheemraadschap zijn 4 waterbergingen
aangewezen. Dit is te zien op de website van het Hoogheemraadschap. Jan Dirk Rooker geeft
nog enige toelichting.
Het betreft 3 bestaande bergingen t.w. aan de Langereis/Pade, een overloopgebied aan de
zuidkant van de Braakweg en de Kolk van der Dussen.
Nieuw is het te ontwikkelen gebied aan de noordzijde van de Braakweg/ West-Friesedijk, het
zgn Maantjesland.

4B Stand van zaken Rundveemuseum
Meindert Nieuwboer geeft de ontwikkelingen aan. Er is veel support van goede doelen stichtingen.
Ook van de ILG (investering landelijk gebied, vroeger een provinciale organisatie, nu een
organisatie voor het gebied West Friesland).
Er zou subsidie zijn toegezegd groter dan het te winnen bedrag € 106 bij de Avro contest vorig
najaar.
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De Stichting Philadelphia (de organisatie, die het voortouw zou nemen voor de ombouw van de
boerderij van Aat Grootes tot "zorgboerderij" ), is inmiddels uit beeld verdwenen, door het
vertrek van een bestuurslid van deze Stichting naar een andere betrekking. Dit bestuurslid was
één van de motoren achter de opzet van de Museumboerderij.
Men is nu op zoek naar een andere zorgverlener en wordt hierbij geholpen door het bureau
Vlasblom uit Hoorn, die thuis is in deze materie. Er wordt een zgn bidboek samengesteld ten
behoeve van de subsidieverstrekkers, waarna een zorgverlener kan instappen.
Gehoopt wordt op een start rond medio 2009
Inmiddels is de Stichting Monumentale Bouwkunst eigenaar van het pand.

5.

Bestuurssamenstelling. De dorpsraad heeft unaniem Koen Jansen, die aftredend was, herkozen
voor een volgende periode als voorzitter.

6. Verslag Stichting Kerkgebouw Aartswoud.
Sjaak Verwer noemt Abinda Groot als nieuw bestuurslid
Geconstateerd is, dat de Zuidmuur van de kerk te nat is. Door draineren van de grond rondom de
kerk zal getracht worden dit probleem te verminderen. Ook het pad zal dan meteen worden
opgeknapt.
Verder zullen de orgelpijpen gerestaureerd worden
Ook aan de zuidkant zal het lei dak hersteld worden.
De evenementencommissie heeft weinig mee te delen, behalve dan dat er de bekende
tentoonstelling komt en de 3 jaarlijkse kerkeveiling op 1 november 2008.
Maria de Vries grijpt het onderwerp restauratie aan om mee te delen dat de Molenstichting € 300k
beschikbaar heeft om de vijzel in de molen aan de Kolkweg op te knappen, waardoor deze weer
water kan malen. Waarheen is voorlopig nog onduidelijk, het zal rondmalen worden, omdat de hele
bemaling van de polder anders geregeld is.
7.

Motorcrossterrein.
Voorlopig nog geen voorstel. Wel schijnt het durfsportcentrum aan een zijden draadje te
hangen, door het afhaken van gegadigden. Het schijnt evenwel een mogelijkheid te zijn, dat de
Provincie haar aanwijsbevoegdheid kan gebruiken om het terrein NC10 alsnog aan te wijzen
als plek voor de vestiging van een motorsportcentrum. Er moeten dan natuurlijk wel zeer
zwaarwegende en dwingende zaken aan ten grondslag liggen.

8.

Presentatie ouderenwoonzorgconcept door mw Jonker, tot stand te komen op de hoek
Herenweg / Mienakker.
9. De voormalige boerderij van Faillé, zal verbouwd worden tot een zorgboerderij voor ouderen.
De bedoeling is te komen tot :- Kleinschalig wonen
Maximaal 8 vaste bewoners en 2 ambulante bewoners
Intensieve begeleiding, ook voor dementei en bedlegerigheid
Dagbesteding
Agrarische activiteiten
Zie www.jonkerszorg.nl
10. Rondvraag
Irma Rooker: Reclame rond lantarenpalen? Hoe is dit geregeld.
Antw.: Er staan rode en gele stickers op lantarenpalen. Deze worden
verhuurd aan gegadigden. Contact persoon is dhr Harry van Langen
(gemeente Opmeer).
Nel:
Er is sprake van vuurwerk overlast.
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Antw.:Wij verwijzen naar het desbetreffende meldpunt overlast bij de
gemeente
Mw van de Berg: Vraagt naar de mogelijkheid van drempels als bij Lambertschaag in de
Westfriesedijk ter hoogte van de kruising met de Zuiderzeestraat.
Antw.:Is een zaak van het Hoogheemraadschap (wegbeheerder)
Dhr Veling:
Leidt de actie met de Smiley ook tot vervolgactie?
Antw.:Eerst moeten de resultaten bekend zijn, waarna evaluatie volgt en er
een vervolgtraject wordt bepaald. Dit lijkt altijd maanden te moeten duren.
Bewoners Wilhelminalaan:
Herbestrating na de rioleringswerkzaamheden komt maar niet
op gang.
Antw.: We zullen navraag doen. Ook de bewoners zelf kunnen dit doen.

11. Sluiting
Vergadering wordt om 22.00 gesloten
Na de pauze geeft dhr. Schotten een diapresentatie over de Westfriese Omringdijk
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