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. 09 maart 2009
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

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

1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur
2. Notulen: 17 nov. 08
Opm.: geen; Goedgekeurd
Notulen: AJV 22 jan. 2009. Goedgekeurd
N.a.v. notulen 22 jan. Op de vorige AJV op 16 juni kwam er een vraag naar een defibrillator
in ons dorp “Mw. M. Verkleij: Betreft defibrillator. Komt er ook een in Aartswoud? De
aanwezige burgemeester antwoord: Kosten € 1500,-- en wordt aangeschaft op particulier
initiatief. Er kan een eventueel verzoek bij de gemeente ingediend worden tot aanschaf en
plaatsing. Er moet dan wel opgeleid worden (vrijwilliger(s)) met een koppeling met de EHBO.
De responstijd moet onder de 6 minuten liggen. Jan Dirk Rooker wil wel een cursus volgen en
een plek voor de defribilator regelen op het eigen bedrijf”.
Zijn er al vorderingen in deze richting? Joke zal informeren bij Jan Dirk
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
- Dorpenkrant
4. Motorcrossterrein: Nog geen nieuwe initiatieven.
5. Kippenfarm: Er is vlak bij de rotonde in de N242 aan de Oudelanderweg een aanvraag
ingediend voor de oprichting van een pluimveehouderij all in one (van ei tot eindproduct).
Michel houdt de stand van zaken bij. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de stof -en
stankoverlast. Ligt een burgerinitiatief bij de provincie. Deze zal in week 12 een besluit
nemen.
6. Voorbereiding agenda voor het halfjaarlijkse overleg met B&W op 30-03-2009 De volgende
punten ter bespreking worden genoemd:
- Motorcrossterrein
- Defibrillator
- Verkeersveiligheid
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Het motorcrossterrein:
Defibrillator :
Verkeersveiligheid:

Geen nieuwe ontwikkelingen. De standpunten zijn bekend
Zie punt 2
Dit issue is reeds op de AJV aan de orde geweest. Joke zal
informeren of er actie ondernomen is
We besluiten e.e.a. schriftelijk af te handelen en het halfjaarlijkse overleg van 30 mrt a.s. te
schrappen, wegens het gebrek aan overlegpunten

7. Op 18 maart is er een gezamenlijk overleg met de andere dorpsraden in onze gemeente.
Koen, Roelof en Jacco gaan erheen. Agenda nog niet bekend
8. Rondvraag
Wethouder Richard op ’t Veld gecomplimenteerd wegens de snelle actie op het verzoek van
Nel Kenzen iets te ondernemen om schade aan Nel’s eigendommen te voorkomen als gevolg
van de aanwezigheid van een parkeerterrein ter hoogte van haar schutting (er zijn betonnen
richels geplaatst)
9. Sluiting vergadering om 20.55 uur
Volgende vergaderingen.

11 mei 2009
Nadere data zie addendum

Koen

Actiepunten
aktiepunt
Verkeersveiligheid
Dorpsraad
woningbouw
motorcrossterrein
megapluimveehouderij

specificatie
Verkeersdrempel Gouwe
Gezamenlijke vergadering
Verkoop huurwoningen
Website WM checken
Stof/stank normen
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wie
Ism B&W
Joke
?
allen
Michel

wanneer
?
jaarlijks
?
?

