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CONCEPT NOTULEN JAARVERGADERING DORPSRAAD AARTSWOUD
d.d. 22 januari 2009
Plaats: Café De Stompe Toren
Aanwezig: Erna Blaauwgeers, Joke Commandeur, Jacco Glas, Koen Jansen en Renate Vlaar
Afwezig: Michel van Ierland en Roelof Kalsbeek
Toehoorders: ca. 30
Notulen: Joke
Opening
De voorzitter heet allen welkom.
Notulen vergadering d.d. 16 juni jl.
Meg Verkleij komt terug op de vraag waarom er in Aartswoud geen defibrilator is. In de hele
gemeente zijn er 14, maar in Aartswoud is er geen. Dat is toch vreemd. Afgesproken wordt
dat de dorpsraad dit kortsluit met Jan Dirk Rooker (evt. Marga Landman) en de gemeente om
e.e.a. in gang te zetten.
Ingekomen stukken en mededelingen
- Brief Corrie en Martin van Laar inzake verkeersoverlast. Komt bij verkeersveiligheid
aan de orde.
- De subsidie gaat dit jaar naar de toneelvereniging i.v.m. het 125 jarig jubileum.
Afgelopen jaar is de subsidie naar de IJsclub gegaan. De ijsclub krijgt nog de
complimenten voor het nieuwe clubhuis aan het Groetkanaal.
- Ed Mantz is dit jaar afgetreden. Hij wordt opgevolgd door Michel van Ierland, die
vanavond niet aanwezig is vanwege de geboorte van zijn tweede dochter vandaag.
Jaarverslag 2008
Koen leest het jaarverslag voor. Geen opmerkingen.
Verslag Stichting Behoud Kerk Aartswoud
Sjaak Verwer doet verslag. Dit jaar is het 125 jaar geleden dat de kerk is gebouwd. De
bouwers hebben de toneelvereniging opgericht, die bestaat dus ook 125 jaar. Dit wordt
gevierd met een uitvoering in de kerk op 7, 13 en 14 maart 2009.
Het orgel is weer hersteld. Wat het onderhoud betreft zijn de drainage aan de zuidkant en de
dakleien aan de zuidkant, metselwerk aan de achterkant en de ramen aan de beurt.
Mensen die donateur willen worden kunnen contact opnemen met Ger Marx.
Cor Beunder merkt nog op dat er weinig informatie is over de werkzaamheden en
evenementen naar de donateurs en dorpsbewoners toe.
Sjaak zal dit binnen de stichting aan de orde brengen.

Rundveemuseum
Koen deelt mede dat er een nieuwe zorgverlener is gevonden, de Prinsenstichting uit
Purmerend. Het ligt in de planning het definitieve plan in maart 2009 klaar te hebben en
i.v.m. de subsidies nog dit jaar te beginnen.
Voor meer info: www.rundveemuseum.nl.
Motorcrossterrein
Door de gemeente Wieringermeer is een plan van aanpak ingediend. Er is in dit plan sprake
van meerdere sporten bij elkaar: motorcrossen, karten, trial, off the road en evt. MLA’s. Er
worden 3 locaties aangewezen, waaruit de raad 1 locatie kiest. Voor deze locatie wordt de
MER procedure gestart. Tot nu toe wordt in alle stukken echter alleen de NC10 genoemd.
Afgelopen week heeft de gemeente groen licht gegeven voor verder onderzoek.
De dorpsraad houdt de ontwikkelingen in de gaten. De gemeente Opmeer staat achter de
dorpsraad, maar kan pas in aktie komen als er besluitvorming is.
Recreatieve voorzieningen
Er zijn geen suggesties voor het fietsroutenetwerk en de vaarroute De Gouwe.
Ton Schermer stelt voor aan het einde van de Braakweg een stuk of 4 parkeerplaatsen aan te
leggen voor mensen die hun hond uitlaten op het Blôte Bienepad. En een steiger. Willem
Koomen stelt voor in de route een kleine boothelling aan te leggen om de bootjes te water te
laten. Richard op ’t Veld legt uit dat de gemeente wil aanhaken bij de vaarroutenetwerken van
Medemblik en Stedebroec omdat dit recreatief waardevol is.
Megapluimveehouderij
De dorpsraad heeft contact met de initiatiefnemer, ook bij de NC10.
Het is de bedoeling dat elke 6 weken 1,6 miljoen kippen, van geboorte tot en met de slacht,
worden gefokt. Het wachten is nu op de MER. De dorpsraad volgt de ontwikkelingen.
Cor Beunder merkt op dat we voorzichtig moeten zijn met ageren, het is een agrarische
ontwikkeling en dit is agrarisch gebied. Er moet ook wel eens iets wel kunnen.
Koen zegt dat dit onderwerp ook slechts ter info op de agenda staat.
Verkeersveiligheid
De gemeente gaat in gesprek met het Hoogheemraadschap om de komgrens (vanaf de Gouwe
de Zuiderzeestraat in) te verleggen en verkeersbelemmerende maatregelen te treffen opdat de
overlast voor de bewoners minimaal is. Het plan is, nu de verkiezingen achter de rug zijn, om
met andere dorpsraden, het Hoogheemraadschap en de gemeente te praten over oplossingen
en dilemma’s.
Rondvraag
- John Velings vraagt of de politie bij snelheidsmetingen ook daadwerkelijk kan
controleren, daar een bon meer effect heeft. De politie kan geen reguliere controle
houden, maar zal binnenkort wel controleren. De politie wijst erop dat het toch vaak
mensen uit eigen dorp zijn die te hard rijden.
Richard op ’t Veld merkt op dat de snelheidsdisplays ook meten als ze niet aan staan.
Als blijkt dat ergens echt veel te snel gereden wordt, gaat de Gemeente erachteraan.
-

John Velings vraagt of de dorpsraad zich nog bezig houdt met de gemeentelijke
herindeling. Hier houdt de dorpsraad zich niet mee bezig.

-

Nel Kenzen heeft weer last van parkeerproblemen bij school. Dingen worden vernield.
School doet er niets aan. De dorpsraad kan hier ook niets mee, maar Richard op ’t
Veld zal het meenemen.

-

Cor Beunder vraagt of de gemeente aandacht wil besteden aan het interieur van de
kerkentoren, die eigendom is van de gemeente. De toren ligt vol takken en de bovenste
trap zit vol houtworm. Richard op ’t Veld neemt ook dit mee.

-

Willem Koomen zou graag zien dat er in de oogsttijd ook eens een verkeerscontrole
komt voor de trekkers die door het dorp denderen. Levensgevaarlijk.

De voorzitter sluit de vergadering en geeft na een korte pauze het woord aan Netty Zander,
die een verhaal houdt over Willem II.

