Stichting Dorpsraad Aartswoud
Secretariaat:

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

Concept notulen algemene vergadering Dorpsraad Aartswoud
d.d. 8 sept 2008
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

Jacco Glas
20.00 uur
Joke Commandeur, Jacco Glas, Renate Vlaar, Koen Jansen(vz), Roelof
Kalsbeek, Erna Blaauwgeers
Geen
Roelof Kalsbeek

1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur
2. Notulen: 16 juni 08
Goedgekeurd
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
- Mail IJsclub Aartswoud Subsidieverzoek tbv herbouw kantine. Wordt subsidiabel geacht.
Beslissing wordt op 17 nov. 2008 genomen, na sluitingstermijn subsidieaanvragen.
Aanvrager krijgt bericht.
4. 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. Het stuk heeft wel ter inzage gelegen en
heeft daardoor een officiële status gekregen. De Dorpsraad is nog niet in de gelegenheid
geweest het stuk uitgebreid te lezen, maar toch wordt besloten om het stuk als bespreekpunt in
te brengen in het halfjaarlijkse overleg met B&W op 15 sept. a.s. Als vragen komen op:
- Wat is de status van het stuk, is bemoeienis van het Opmeerse college al mogelijk?
- Kan en is het zinvol dat de gemeente Opmeer zitting heeft in de MER commissie?
- Wie bepaald de criteria en diepgang van de MER rapportage?
- Hoe is de werkingskracht van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening?
- Vervallen eerder ingebracht bezwaren en moeten deze opnieuw worden ingebracht?
- Waar in het besluitvormingstraject kan invloed worden uitgeoefend?
5. Baggerdepot: De mail van dhr. Alfred Dijkstra betreffende de aanleg van een baggerdepot in
de gemeente Nieuwe Niedorp zal voor bespreking in het halfjaarlijkse overleg met B&W op
15 sept. a.s. aan de orde worden gesteld. Wij delen de zorg over de verkeersbewegingen en
mogelijke stankoverlast.
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6. Voorbereiding overleg B&W d.d. 15 september 2008 (zie agenda)

7. Ed Mantz heeft te kennen gegeven door baanverandering te willen stoppen met het werk voor
de Dorpsraad. Wij proberen een nieuwe kandidaat te vinden en zullen hem of haar benaderen.

8. Het leefbaarheidsplan: De vergadering ter consultatie van de dorpsbewoners op 16 juni 2008
heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd, zodat het concept leefbaarheidsplan niet bijgesteld
hoefde te worden. Het plan krijgt dus een definitieve status en zal aan het college van B&W
worden toegezonden.
9. Het Blote Bienepad: Hierover is al genoeg gezegd. Het naambordje staat er al geruime tijd,
zodat een openingsceremonie als mosterd na de maaltijd komt. We besluiten dit punt verder te
laten rusten
10. Rondvraag Geen
Volgende vergaderingen.

15 september 2008 (overleg B&W) 19.00 uur gemeentehuis
17 november 2008
Bij Roelof

Actiepunten
aktiepunt
Verkeersveiligheid/smiley
Dorpsraad
woningbouw
motorcrossterrein

specificatie
Verkeersdrempel/evaluatie smiley
Gezamenlijke vergadering
Verkoop huurwoningen
GRZA Wieringermeer inspreken
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wie
Ism B&W
Joke
?
allen

wanneer
15 sept 2008
jaarlijks
?
Okt 2008

