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. 11mei 2009
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

Koen Jansen
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: 09 maart 2009 Opm.: geen; Goedgekeurd
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
- Kippenfarm: Plannen zijn bevroren na negatief oordeel provincie over mega veebedrijven in
de Provincie en de megapluimveehouderij in het bijzonder.
- Primo: Communiceren moet je leren/Cursussen
- Defibrillator: Joke heeft Jan Dirk Rooker gepeild over de toezegging een cursus te willen
volgen en de defib. Unit (AED) te huisvesten. Hij wil nog steeds. Aangezien het een
initiatief van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord (VNHN) is zijn wij benieuwd of er
ook subsidiemogelijkheden zijn. Binnenkort (28 mei) is er een bijeenkomst georganiseerd
door deze VNHN en zal door een vertegenwoordiger van de Dorpsraad (Michel van Ierland)
hierover informatie worden ingewonnen.
- Verslag van het overleg (18 maart) tussen alle dorpsraden binnen de gemeente Opmeer. Is u
toegestuurd. Overigens vinden we de frequentie (eens per 1 a 2 jaar voldoende)
- Kerkepad: De gemeente heeft besloten, dat het voormalige kerkepad tussen Schoolstraat en
Langereis toch voor publiek toegankelijk wordt. Daartoe is reeds een brug gelegd over de
sloot tussen het land van Rooker en de Pade. Volgens dhr. Rooker is dit niet
gecommuniceerd en lag de brug er ineens. Volgens hem zijn er in het verleden afspraken
met de gemeente gemaakt over de randvoorwaarden om dit “recht van Kerkepad”uit te
oefenen. Een van die voorwaarden zou zijn, dat beide betrokkenen akkoord zouden zijn
Volgens dhr Rooker is dit niet het geval. Hij heeft de Dorpsraad verzocht een standpunt in te
nemen. In dit conflict tussen gemeente (als privaatrechtelijke partij) en particulier is de
Dorpsraad geen partij en zal dus geen standpunt innemen. De Dorpsraad is wel van mening,
dat deze uitbreiding van de recreatieve voorzieningen past bij de uitgangspunten, zoals die
zijn verwoord in het Leefbaarheidplan. De Dorpsraad vindt echter ook, dat bij het tot stand
komen van een dergelijke recreatieve voorziening de normale omgangsvormen en
communicatiemethoden gehanteerd dienen te worden. In dit geval lijkt dit naar de
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ondernemer duidelijk niet het geval en is het naar de Dorpsraad zeker niet gecommuniceerd.
Wij zullen de gemeente dan ook van onze zorg op de hoogte stellen.
(Opmerking van de Dorpsraad: Een uitweg om een ongestoord gebruik van de
landbouwgronden te waarborgen zou kunnen zijn het leggen van een sloot aan beide zijden
van het aan te leggen Kerkepad.)
4. Motorcrossterrein: Nog geen nieuwe initiatieven.
5. Verkeersveiligheid: Verandering ingang dorpskern vanaf de Gouwe: nog geen nieuwe
informatie beschikbaar
6. Luchtalarm: Er zijn klachten over de hoorbaarheid van het maandelijkse testluchtalarm. Bij
verkeerde wind en indien men zich binnenshuis ophoudt is dit niet hoorbaar. Bij een reëel
alarm staat ook niet altijd Radio Noord-Holland aan, dus komt het verzoek of er in
Aartswoud (bv op de gemeentelijke Kerketoren) niet een sirene geplaatst kan worden. Renate
zal hierover met de gemeente spreken.
7. Rondvraag
Jacco: De agenda voor de vergadering in de Kerk van 15 juni a.s. We willen hier graag de
stand van zaken rond het voormalige Grootes huis en het Rundveemuseum horen. Er wordt
voorgesteld Meindert Nieuweboer uit te nodigen. Verder is er een verkeerscontrole geweest
en zal de contactpersoon bij de politieregio worden uitgenodigd.

15 juni 2009 Kerk Aartswoud

Actiepunten
actiepunt
Verkeersveiligheid
Dorpsraad
woningbouw
motorcrossterrein
megapluimveehouderij
luchtalarm
Kerkepad n.a.v.
AED, bediening, plaats

specificatie
Verkeersdrempel Gouwe
Gezamenlijke vergadering
Verkoop huurwoningen
Website WM checken
Stof/stank normen
Hoorbaarheid in Aartswoud
Communicatie met gemeente
Defibrillator/subsidie
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wie
Ism B&W
Joke
?
allen
Michel
Renate
Michel

wanneer
?
jaarlijks
?
?
Afgehandeld
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