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Jaarverslag Dorpsraad Aartswoud 2009
Op de jaarvergadering van 2009 werd een vraag gesteld over de aanwezigheid van defibrillatoren
in ons dorp, aangezien er in de ons omringende gemeenten hard wordt gewerkt aan de plaatsing
van deze levensreddende apparatuur. De burgemeester antwoordde destijds, dat er een
mogelijkheid was om via particulier initiatief deze apparatuur aan te schaffen, waarbij de kosten
ca € 1500,00 per stuk zouden bedragen. Inmiddels is door de veiligheidsregio Noord-HollandNoord een regionaal AED project gestart , waarbij geïnventariseerd wordt waar binnen de 26
deelnemende gemeenten defibrillatoren geplaatst moeten worden, zodat in de bebouwde kom
binnen 6 minuten hulp kan worden geboden. In november is er overleg geweest met de gemeente
over de plaatsing van AED apparatuur in het dorp Aartswoud. Men heeft het over twee apparaten
en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij plaatsing. De verwachting is dat de
apparatuur in 2010 geplaatst zal worden.
Op deze jaarvergadering kwam ook de parkeer overlast rond de Dubbele Punt aan de orde. Hierop
is door de gemeente snel gereageerd met het nemen van technische maatregelen (plaatsing
betonnen bielzen)
De Dorpsraad heeft het verzoek gekregen een standpunt in te nemen over de openstelling door de
gemeente van een voormalig Kerkepad door het land van dhr Rooker tussen de Groene Pade en
de Schoolstraat. Enerzijds vindt de Dorpsraad dit een zaak tussen dhr Rooker en de Gemeente,
anderzijds is de Dorpsraad is wel van mening, dat deze uitbreiding van de recreatieve voorzieningen
past bij de uitgangspunten, zoals die zijn verwoord in het Leefbaarheidplan. Zij zou dan ook graag
willen tijdig op de hoogte te worden gesteld over voornemens de recreatieve voorzieningen in ons
dorp uit te breiden.
Nadat de gemeente riolering in het Wilhelminapark had aangelegd, werd toegezegd de tijdelijke
bestrating van deze weg snel te vervangen door een definitieve weg. Na veel klachten is uiteindelijk
eind 2009 de weg herstraat. Aan de wens om straatkolken aan te brengen werd geen gehoor
gegeven, omdat de weg niet de hiervoor minimale breedte had. Voor wat betreft de verlichting, zou
een initiatief vanuit de bewoners gesteund worden.
In november heeft de Dorpsraad haar visie gegeven t.a.v. een mogelijke motorcrosslocatie NC10 op
een inspreekavond over de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale verordening.
Ook heeft de gemeente Opmeer voor het eerst een schriftelijk standpunt ingenomen t.a.v. de
mogelijke motorcrosslocatie NC10 en een zienswijze ingediend t.a.v. dit onderwerp. De gebruikte
formuleringen stroken geheel met de visie van de Dorpsraad Aartswoud 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.
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Zoals u wellicht heeft gemerkt is er iets veranderd aan de komgrens ter hoogte van de Gouwe.
De Dorpsraad heeft in overleg met Hoogheemraadschap en B&W Opmeer gepleit voor
snelheidsremming bij de ingang van ons dorp bij de Zuiderzeestraat. Dit heeft geleid tot het plaatsen
van verkeersremmers en duidelijke komborden. Wij zijn blij dat deze maatregelen nog in 2009 zijn
uitgevoerd.
In het vorige jaarverslag werd gemeld, dat er naast de dreiging van een motorcrossterrein op de
locatie NC10 (die ligt nabij de rotonde van de Provincialeweg met de Alkmaarseweg) sprake was
van grootschalige ontwikkeling van een megapluimveehouderij in de nabijheid van diezelfde NC10
locatie. Onze aandacht ging vooral uit naar mogelijke hinder in de vorm van geluid, stof en geur
etc. In maart werd een motie van Groen Links in de Provinciale Staten (ondersteund door het
burgerinitiatief ‘stop de veefabrieken in NH’ ) aangenomen, waardoor de ontwikkelingen van
megastallen voorlopig een halt toegeroepen is.
Daarnaast is er het halfjaarlijkse overleg met de gemeente, waar deze en andere zaken worden
besproken.
Ook dit jaar kunnen we als dorp met tevredenheid op alle ontwikkelingen terugzien.
Al met al een relatief rustig jaar. Hopelijk kunnen we over het jaar 2010 net zo tevreden zijn.
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