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. 31 aug 2009
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

Michel van Ierland
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
2. Notulen: 15 juni 2009

Goedgekeurd

3. Ingekomen stukken en mededelingen:
- uitnodiging voor het overleg op di 29 sept met B&W, Hoogheemraadschap, dhr. Duinker en
vertegenwoordigers van de Dorpsraden in de gemeente Opmeer over knelpunten betreffende
onderhoud/ aanpassingen van wegen binnen de gemeente. Roelof en Joke gaan als
vertegenwoordiger van Dorpsraad Aartswoud.
- Naar aanleiding van punt 4 van de vorige vergadering betreffende personen die in
aanmerking willen komen een cursus te doen voor de bediening van de AED (Defibrillator),
zijn 6 namen doorgegeven. ( Marga Landman, Immy de Wit, Gusta Landman,Cees
Kuijper,Marjolein Latour en Mariska Knijn.
- 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.
- Renate Vlaar wil in 2010 stoppen met het dorpsraadlidmaatschap.
4. Agendapunten voor het overleg met B&W op ma 28 sept.
Verkeersveiligheid
Communicatie (zie mail Koen)
Defibrillator: stand van zaken
Trappetje kerk
Wilhelminapark (verontrusting bewoners over uitblijven herstrating en
veiligheidsverlichting)
Kerkepad stand van zaken
Behoefte peiling starterswoningen
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Dorpskernontwikkeling mogelijkheden (naar analogie van plein in centrum Obdam) .
5. Motorcrossterrein: Nog geen officiële ontwikkelingen
6. Sluiting vergadering om 21.30 uur
Volgende vergaderingen.

16 nov 2009
Nadere data zie addendum

Renate

Actiepunten
aktiepunt
Verkeersveiligheid
Dorpsraad
woningbouw
motorcrossterrein

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

wanneer
?
jaarlijks
?
?

