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. 31 maart. 2008
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

Joke Commandeur
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 jan 2008
Goedgekeurd
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
- Subsidietoekenning à € 1000,00 per kalenderjaar gedurende de periode 2008-2011
- Scholierenlijn 635 Aartswoud - Hoorn ?
- Verzoek van de Dorpsraad Hoogwoud om de Enquete verkeer te mogen ontvangen.
Ed heeft deze mogelijk nog in zijn computer.De rest heeft alleen het concept.
- Naar aanleiding van het overleg tussen alle dorpsraden binnen de gemeente Opmeer is door de
vz van de Dorpsraad Hoogwoud een brief opgesteld, welke door de Dorpsraad Aartswoud is
geredigeerd. Deze brief bevatte aandachtspunten voor het overleg tussen de dorpsraden en
de gemeente. Deze brief is inmiddels verstuurt naar de gemeente namens alle dorpsraden.
- Wij vinden naar aanleiding van dit overleg, dat het model zoals wij dat nu hanteren prima
bevalt. Dus geen vooroverleg tussen de dorpsraden, geen aanschuiven bij het overleg met
B&W, geen begrotingsoverleg over de gemeentebegroting. (wij zijn geen politieke partij)
Wel dat de actiepuntenlijst, welke naar aanleiding van het reguliere overleg met B&W door
de notulist gestuurd wordt iets uitgebreider kan.
- Overigens vinden wij een 1 jaarlijks overleg tussen de dorpsraden volstaan.
3.

Leefbaarheidsplan. Jacco en Roelof proberen een herzien plan op te stellen voor 19 mei

4. Motorcross Er is nog steeds geen officieel verzoek een motorcrossterrein waar dan ook neer te
leggen. Volgens Dorien zou het hele durfsportcentrum komen te vervallen, bij gebrek aan
investeerders. Het zou nu alleen nog gaan om alleen een motorcrosscentrum. Op de
jaarvergadering werd gesteld, dat de provincie eventueel de aanwijsbevoegdheid zou kunnen
gebruiken om bv de locatie NC10 aan te wijzen. Alles is vaag en we moeten de agenda van de
Raad van de Wieringermeer goed blijven volgen.
5. Agenda overleg B&W d.d. 7 april 2008.
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1. Beleid inzake reclame op lantarenpalen binnen de gemeente
2. Mogelijke buslijn 635 Aartswoud - Hoorn
3. Wilhelminalaan bestrating
4. Follow-up smiley actie
5. Drempel bij komborden.
6. Blote Bienepad Geen verdere ontwikkelingen.
7. Locaties vergaderingen.
19 mei
Bij Erna
9 juni (openbare vergadering)
8 september 2008
Bij Jacco
15 september 2008 (overleg B&W)
17 november 2008
Bij Roelof
8. Hoogheemraadschap waterbergingen. Iemand van het Hoogheemraadschap uitnodigen voor een
kwartier presentatie op 9 juni voor uitleg over natuurgebieden/waterbergingen.
9. Rondvraag geen vragen.

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

