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Jaarverslag Dorpsraad Aartswoud 2008
Was er in 2007 uitstel van onze jaarvergadering door de zeer slechte weersomstandigheden,
ook in 2008 waren er bijzondere omstandigheden. De gekozen datum van 31 januari bleek
namelijk samen te vallen met de overdracht van de “sleutel” van Opmeer aan een nieuwe
bestuurder: Prins Carnaval !
Hierdoor moest het hele college verstek laten gaan. Hopelijk volgend jaar beter.
Op deze jaarvergadering kwamen de locaties voor de waterbergingen in Aartswoud aan de
orde.
Omdat hierover slechts beperkte informatie beschikbaar was hebben we besloten in de
algemene vergadering van 16 juni 2008 het Hoogheemraadschap uit te nodigen voor een
presentatie over de diverse waterbergingsprojecten in onze directe omgeving. Hier werd niet
alleen verteld over de noodzaak van waterberging, maar ook informatie gegeven over de
natuurwaarden die ontstaan en de in het project inbegrepen conservering van de
archeologische vindplaats van de Klokbekercultuur.
Ook dit jaar heeft de verkeersveiligheid weer de aandacht van de Dorpsraad gehad. In 2008
werden de resultaten van een verkeersmeting (via de Smiley borden) bekend, waarbij bleek dat
ca 15% van de mensen harder dan de toegestane snelheid reed. De verschillen in rij gedrag
tussen Zuiderzeestraat en Schoolstraat waren miniem. De Dorpsraad heeft na evaluatie van de
cijfers als aandachtspunt de snelheid van binnenkomst van Aartswoud bij de Gouwe terug te
brengen. Waar dit in Hoogwoud wel lukt middels een lage drempel en goed zichtbare
bebouwde kom borden, lijkt dit in ons dorp niet te lukken. We hopen in overleg met de
wegbeheerder tot een goede oplossing te komen.
Ons dorp verkeert al lange tijd in onzekerheid rond een eventueel motorcrossterrein. Het
eerste initiatief van de motorcrossers dateert uit 1982. Een Kroonbesluit deed deze initiatieven
verdampen. Maar niet de ambities. Een nieuw initiatief werd genomen. Ook dit jaar werden die
ambities nog niet beoordeeld door de overheden. Hun onzekerheid niet weggenomen.
Komend jaar echter lijkt hierin verandering te komen. Er is in december op initiatief van de
motorsportfederatie een Plan van Aanpak Motorcrossterrein gepresenteerd en aan de raad van
de gemeente Wieringermeer aangeboden. Men wil een MER opstellen voor een van drie
locaties. De Dorpsraad vreest echter dat de NC10 locatie om diverse redenen belangrijke ogen
gooit om hiervoor in aanmerking te komen. Over motorsport kan men op verschillende
manieren denken, maar wij zien geen mogelijkheden op deze locatie. Samen met andere
partners wordt namelijk voor 96 uur per week geluidsproductie gegarandeerd. Wij zijn onder
meer benieuwd hoe men ervoor zal zorgen, dat deze geluidsproductie voor ons dorp niet boven
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het achtergrondgeluidsniveau zal uitkomen. De Dorpsraad, gesteund door de Gemeente
Opmeer, volgt de ontwikkelingen op de voet.
Inmiddels heeft zich een tweede grootschalige ontwikkeling aan de zuidrand van de
Wieringermeer aangediend. Er is een aanvraag ingediend om tot een grootschalige “all in one”
pluimveehouderij te komen bij de rotonde van de N242. Ook hier houden we in de gaten of de
verschillende normen voor geluid, stof en geur etc. niet worden overschreden.
De Dorpsraad heeft het uit de vorige eeuw daterende leefbaarheidplan aangepast aan de
huidige inzichten.
U heeft het stuk kunnen bediscussiëren in de zomervergadering van juni. Men kon zich in het
algemeen vinden in de uitgangspunten voor het handelen van de Dorpsraad en de discussie
heeft geen aanleiding gegeven tot aanpassing van het voorgelegde concept.
Na het oorspronkelijke enthousiasme over de bestemming van de voormalige boerderij van
Aad Grootes als huiskamerproject met licht verstandelijk gehandicapten in samenwerking met
een op te richten Rundveemuseum, is het stil geworden. De St. Philadelphia heeft zich
teruggetrokken en men is op zoek naar een nieuwe zorgverlener. We hopen, dat een en ander
toch nog van de grond komt, waardoor het karakteristieke boerengebouw behouden blijft.
Daarnaast is er het halfjaarlijkse overleg met de gemeente, waar deze en andere zaken worden
besproken.
Ook dit jaar kunnen we als dorp met tevredenheid op alle ontwikkelingen terugzien.
Er is goede communicatie met de gemeente, er zijn opnieuw geen onomkeerbare beslissingen
genomen betreffende het motorcrossterrein, er zijn reguliere verkeercontroles, er rijdt een
heuse bus van Nieuwe Niedorp via Aartswoud naar Hoorn voor scholieren en andere
dorpsgenoten. De diverse wandelpaden worden veel betreden en er schijnt zelfs een nieuw
wandelpad (Kerkepad) in de maak te zijn.
Hopelijk kunnen we over het jaar 2009 net zo tevreden zijn.
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