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. 15 juni 2009
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

Kerk Aarstwoud
20.00 uur
Joke Commandeur, Jacco Glas, Renate Vlaar, Koen Jansen(vz), Roelof
Kalsbeek, Erna Blaauwgeers
Michel van Ierland
22
Roelof Kalsbeek

1. Opening door de voorzitter om 20.05 uur
2. Notulen: 22 jan. 2009

Vz. Leest notulen voor

3. Ingekomen stukken en mededelingen:
- t.a.v verkeersveiligheid: Mail van wethouder Op ’t Veldt Nog geen concrete plannen t.av. de
komgrens op de Gouwe. Er zal overleg plaatsvinden met het Hoogheemraadschap in week
26, waarbij o.a. trillingen en verkeerssnelheid aan de orde komen.
- De Dorpsraad heeft haar bezorgdheid uitgesproken in een mail naar wethouder Op ’t Veldt
aangaande het ontbreken van communicatie tussen gemeente en Dorpsraad over het wel en
wee van het Kerkepad. Zeker bij beslissingen over zaken als nieuwe (recreatieve)
voorzieningen in ons dorp vinden wij dat de gemeente een informatieplicht heeft en hierover
in overleg treedt met de Dorpsraad.
4. Defibrillator Zie hierover de mail van Michel (bijgesloten). Naar aanleiding hiervan is besloten
om te inventariseren, wie er in ons dorp de cursus AED al heeft gedaan en wie de cursus zou
willen doen. Na deze inventarisatie willen kijken of de potentieel beschikbare AED
hulpverleners een goede spreiding geven binnen ons dorp. Eventueel moeten we nog werven.
Opmerking van Han Staal (Wijkcoördinator Politie Noord-Holland Noord): Ook de Politie
beschikt over gecertificeerd personeel en apparatuur.
5. Rundveemuseum: .Meindert Nieuwboer: Vat kort de ontstaansgeschiedenis van het
Rundveemuseum i.o. samen.
Bij het overlijden van Mw A. Grootes komt de monumentale boerderij aan de
Schoolstraat vrij. Er wordt in 2007 het plan opgevat om in combinatie met een mogelijke
bestemming als zorgboerderij er tevens een rundveemuseum voor oude rassen te huisvesten.
De bewoners van de boerderij zouden dan als dagbesteding in het museum kunnen werken.
De iniatiefnemers weten Intermaris (monumentale bouwkunst) tot aankoop te bewegen en
vinden in de St. Philadelphia de zorgverlener. Perikelen bij laatstgenoemde Stichting nopen
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de initiatiefnemers tot het zoeken naar een nieuwe zorgverlener. Er wordt een Bidbook
gemaakt, zodat eventuele huurder , de verhuurder en het museum samen kunnen plannen en
afstemmen. Zonder het ene gaat ook het andere niet door. Er wordt een nieuwe zorgverlener
gevonden (Prinsenstichting uit Purmerend), tekeningen worden goedgekeurd, maar het
prijskaartje dat hangt aan het museumgedeelte is nog te hoog. Van de begrootte
€ 600.000,00 rest nog € 260.000,00 De exploitatie zal bestaan uit de opbrengst van de
dagbesteding, entree, horeca,vee,prullaria,foto’s etc,
Meindert heeft goede hoop, dat nog dit jaar de eerste spa de grond ingaat.
6. Luchtalarm: Na inventarisatie blijkt hierover verschillend gedacht te worden. Enigszins
afhankelijk van de windrichting vindt men dat het geluid buiten wel voldoende wordt
gehoord. Mogelijk is een steunalarm mogelijk.
7. Rondvraag
Irma Rooker:”125 jarig bestaan van….. Als activiteit wordt voorgesteld abseilen
Han Staal: Bevestigd, dat bij een 3 kwartierscontrole(snelheid) in Aarstwoud het alleen
eigen inwoners waren, die de limieten aan hun laars lapten.(2 personen)
Nel Kenzen: Blij met de snelle actie van Wethouder Richard op ’t Veld
(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))
Meg Verkleij: Vindt de jongeren huisvesting in Aarstwoud slecht.(weinig
starterswoningen).Ambtenaar Broenink heeft hiernaar onderzoek gedaan(wanneer?) en ziet
geen reden om actie te ondernemen. Er schijnt in de Zuidermeer een constructie te zijn die
jongeren aan het dorp bindt. Jacco weet: In de Zuidermeer is een pilotstudie opgezet in
samenwerking met Intermaris tbv de ontwikkeling van landelijke gebieden. Mogelijk in
Hauwert ook iets dergelijks.
Dirk van Leeuwen: Na aanleg van de riolering is de staat van onderhoud van de
Wilhelminaweg bedroevend. De bewoners hebben de gemeente drie wensen voorgelegd:
1. Verbetering van de weg (herstraten): Gemeente: Voor 2009 staat de Wilhelminalaan
in de planning voor groot onderhoud.
2. Het aanbrengen van verlichting: Gemeente:We willen behoud van karakter van de
weg+torenhoge kosten
3. Aanbrengen straatkolken: Gemeente: de weg is max. 3 m breed, niveau opp. Water te
hoog om op af te kunnen wateren, Niet overal een berm beschikbaar, dus moet weg
een hol profiel krijgen(afwatering naar het midden van de weg, waardoor een geheel
nieuwe fundering gemaakt moet worden).
Op alle drie de wensen is door de gemeente (nog) geen actie ondernomen.
Citaat uit Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Opmeer d.d 11-4-2006 week 15: Volgnr, 13 Posstuk BE06.00273
Besluit:
1……………….
2………………….
3.na overname van de weg, de Wilhelminalaan niet als openbare weg te bestempelen

De Dorpsraad zal dit meenemen in het halfjaarlijks overleg met de gemeente
8. Sluiting vergadering om 21.30 uur
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Volgende vergaderingen.

31 augustus 2009
Nadere data zie addendum

Michel

Actiepunten
aktiepunt
Verkeersveiligheid
Dorpsraad
woningbouw
motorcrossterrein

specificatie
Verkeersdrempel Gouwe
Gezamenlijke vergadering
Verkoop huurwoningen
Website WM checken

wie
Ism B&W
Joke
?
allen

wanneer
?
jaarlijks
?
?

Bijlage mail Michel
Hallo allemaal,
Ben vandaag bij de AED presentatie van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord (VNHN) aan de
gemeente geweest en hierbij een korte terugkoppeling.
Binnen de regio Noord Holland Noord wordt 450 keer per jaar reanimatie toegepast. Er is hier sprake
van een project waarbij het doel is om in de regio binnen 6 min aan zoveel mogelijk mensen reanimatie
te kunnen verlenen. Voor ambulances staat een streeftijd van 15 min terwijl de kritische tijd waarbinnen
er voor een hartaanval dient te worden gestart met reanimatie 6 min bedraagt. Men denkt dit te
kunnen gaan bereiken door Leekhulpverleners hierbij in te zetten naast de reeds bestaande ambulance
zorg. Leekhulpverleners zijn mensen van het Rode Kruis, met een EHBO diploma, met een AED diploma
etc..
Hoe gaat een 112 melding straks in zijn werk:
1. Iemand belt 112 i.v.m hartaanval
2. Via een SMS op zijn mobiel krijgt de leekhulpverlener die kan reanimeren(EHBO/Rode kruis etc.
etc.) en in de buurt is (Cell Broadcast) een melding van de locatie waar hij heen moet in het
dorp.
3. Via een SMS op zijn mobiel krijgt de leekhulpverlener die bij het AED apparaat in de buurt is
een melding van de locatie waar hij heen moet in het dorp.
4. De Ambulance komt ter plaatse en neemt het over van de leekhulpverleners.
Voor Aartswoud zal er een lijst opgesteld moeten worden voor leekhulpverleners die bij stap 2 en/of 3
in actie kunnen komen. Dit netwerk van hulpverleners dient voor het gebruik van de AED gecertificeerd
te zijn middels een opleiding en moet daarnaast twee keer per jaar een opfris cursus te volgen.
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Wat is de stand van zaken in onze gemeente:
• De VNHN, die het centraal coördineert, heeft nog niet officieel antwoord gekregen van onze
gemeente dat zij aan dit project zal deelnemen.
• De taak van de gemeente volgens VNHN is om partijen binnen hun gemeente bijeen te brengen
en om een lokale samenwerkingsorganisatie op te zetten.
• Onze gemeente geeft aan dat zij hiervoor vanaf 2010 fondsen voor heeft gereserveerd en dat
van 1-1-2010 zij hopen dat binnen onze gemeente e.e.a. is georganiseerd.
• Hans Voorend is de betrokken ambtenaar die e.e.a. binnen onze gemeente zal gaan
coördineren.
• Er zal dit jaar een nota verschijnen hoe onze gemeente dit denkt te gaan coördineren
• Er lopen al opleidingen voor AED binnen onze gemeente.
Nabrander:
Er is hier sprake van een project met een looptijd van 3 jaar. Als de proef slaagt dan zal de centrale
overheid over de brug komen om de jaarlijkse exploitatiekosten op zich te nemen. Het advies van VHNH
is om 1 apparaat te installeren in Aartswoud en 6 in de gehele gemeente.
Ik heb gevraagd of we de presentatie nagestuurd kunnen krijgen.
Heeft iemand het e-mail adres van de Fam Rooker zodat deze mail ook naar hun doorgestuurd kan
worden. Ik heb Jan Dirk vanochtend gesproken en hij is geïnteresseerd in de vorderingen.
Rest denk ik een actiepunt waar wij het in de volgende dorpsraad vergaderingen over moeten hebben:
Gaan wij de lijst opstellen met leekhulpverleners in Aartswoud (voor stap 2 en 3)?
Grt Michel
Van: Joke [mailto:jokecommandeur@quicknet.nl]
Verzonden: dinsdag 19 mei 2009 13:13
Aan: Roelof Kalsbeek; Reinate Vlaar; Koen Jansen; Jacco Glas; Arie en Erna Peereboom; Michiel van
Ierland
Onderwerp: Fw: 28 mei uitnodiging presentatie AED in commissie BZ
Urgentie: Hoog

----- Original Message ----From: Marja Bekker
To: Corina ; hstoker@zonnet.nl ; Gerda Verkooijen ; tesselaar ; niko de groot ; Dorpsraad Spanbroek
Opmeer ; joke commandeur ; wb.dehaan@quicknet.nl ; gemeenschapsraad@quicknet.nl
Cc: Gerrie en Anca
Sent: Monday, May 18, 2009 3:28 PM
Subject: 28 mei uitnodiging presentatie AED in commissie BZ
Geachte leden van de dorpsraden,
Geachte leden van de commissie Samenlevingszaken,
Afgelopen vrijdag heeft u de agenda voor de commissievergadering Bestuurlijke Zaken van 28 mei
ontvangen. Zoals u waarschijnlijk gelezen hebt, wordt in deze commissie een presentatie gehouden
over de ambulancezorg en de invoer van burger-AED’s.
Graag nodig ik u, mede namens het college, van harte uit deze presentatie bij te wonen. De
presentatie staat als een van de eerste onderwerpen op de agenda van de vergadering, die om 20.00
uur begint.
Graag tot ziens op donderdag 28 mei,
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Met vriendelijke groeten,
Marja de Vree-Bekker
raadsgriffier
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