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. 16 nov 2009
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

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

1. Opening door de voorzitter om 20.05 uur
De volgende agendapunten worden toegevoegd: Kernontwikkelingen
Overleg H-heemraadschap B&W en Dorpsraden
AED (Defribrillator)
2. Notulen: 31 augustus 2009

Goedgekeurd

3. Ingekomen stukken en mededelingen:
- Mail betreffende de AED
- Locaal actief Aartswoud. Ouderen (55+)wordt gevraagd hoe men actief wil zijn in
Aartswoud middels een enquête.
- Flyers, kranten ed Primo( cursussen)(binnen dorpsraad was dit keer geen belangstelling voor
het volgen van een van deze cursussen), Dorpenkrant, WMO
- Oproep van het CDA om punten aan te geven waarvan wij vinden, dat deze voor ons dorp
van belang zijn, zodat deze eventueel in een verkiezingsprogramma kunnen worden
opgenomen. Wij zijn een a-politieke organisatie en sturen ons leefbaarheidsplan op.
4. Ons is toegezonden de reactie van de gemeente Opmeer op het ontwerp Structuurvisie NoordHolland 2040 en de Provinciale verordening. Wij hebben met name kennis genomen van de
visie van de gemeente op een specifiek voor de gemeente Opmeer van toepassing zijnd
onderwerp , nl de motorcrosslocatie. Het is de eerste keer dat de gemeente een schriftelijk
standpunt inneemt t.a.v. de motorcrosslocatie NC10 nabij Aartswoud. Als Dorpsraad kunnen
wij ons volledig vinden in de formuleringen en wij hopen dat de gemeente dit standpunt
krachtig onder de aandacht van de provincie zal brengen, met als inzet dat de overwegingen
leiden tot het schrappen van de NC10 locatie als mogelijke motorcrosslocatie
.
5. Voorbereiding vergadering 21-01-2010 (Alg. jaarvergadering)
1

Opening
Vaststellen agenda
Jaarverslag 2009
Ingekomen stukken
Mededelingen: Herbenoemen 2 bestuursleden t.w. Jacco Glas en Joke Wolkorte
Niet hernoembaar: Renate Vlaar. In haar plaats wordt ….. benoemd
Vergaderdata 2010
St. Kerkgebouw
St. Rundveemuseum
Motorcrossterrein ontwikkelingen
Nieuwe structuurvisieNoord-Holland 2040 en de Provinciale verordening
AED
Pauze
In het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zullen na de pauze politieke
partijen de gelegenheid krijgen in kort tijdsbestek hun visie te geven op onderwerpen die
zij van belang achten voor Aartswoud. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van
vragen
6. Toegevoegd: Kernontwikkeling: Met de gemeente was afgesproken dat voor het eind van 2009
een zgn BOT (benen op tafel) overlegd zou plaatsvinden om te kijken of er mogelijkheden zijn
het centrum van Aartswoud te upgraden. We zien in diverse dorpen om ons heen soortgelijke
initiatieven tot bloei komen. Te denken valt aan bv het verbeteren van de openbare ruimte om
tot een ontmoetingsplaats voor jong en oud te komen (pleinachtig) met bv kroeg en kerk in de
nabijheid.
7. Overleg met Hoogheemraadschap, B&W Opmeer, met ambtelijke ondersteuning van dhr
Duinker en de Dorpsraden van de Gemeente Opmeer op 29 sept 2009. De insteek was om in
samenspraak met de dorpsraden te inventariseren op welke wegen van bovenstaande
wegbeheerders zij knelpunten ervoeren. De dorpsraad Aartswoud is over het algemeen zeer
tevreden met het wegbeheer. Aandachtspunten uit Aartswoud waren de toegezegde
komgrensborden met snelheidsremmer bij binnenkomst van Aartswoud uit de richting de
Gouwe. Toegezegd werd deze borden nog voor november geplaatst te hebben. Wij hebben
kunnen constateren dat deze planning is gelukt.
8. AED: Ontvangen is een globaal stappenplan voor de uitrol van het AED beleid. Joke heeft de
eerste bijeenkomst op 16 nov. Bijgewoond. Op de volgende bijeenkomst(bij te wonen door
Erna) zullen concrete afspraken gemaakt worden. Er wordt een werkgroep samengesteld die
o.a. over het merk AED, aanschaf, plaatsbepaling, informatie naar inwoners toe etc. zal praten.
Contactpersoon bij de gemeente is Marien Vellekoop
9. Wvttk
10. Sluiting

Volgende vergaderingen.

21 jan 2010 A.J.V.
Nadere data zie addendum

Cafe De Stompetoren
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Actiepunten
aktiepunt
Verkeersveiligheid
Dorpsraad
woningbouw
motorcrossterrein
AED plaatsing etc.

specificatie
Komgrens Gouwe
Gezamenlijke vergadering
Verkoop huurwoningen
Website WM checken
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wie
Ism B&W
Joke
?
allen
Joke/Erna

wanneer
?
jaarlijks
?
?
26 nov 2009

