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Jaarverslag Dorpsraad Aartswoud 2010
In 2009 werd door de gemeente gesproken over de plaatsing van 2 defibrillatoren in het dorp
Aartswoud en over de 20 vrijwilligers die hiervoor nodig waren. Op de jaarvergadering van 2010
werden vervolgens hiervoor vrijwilligers gevraagd. Er gaven zich direct 12 mensen op. Of in de
loop van het jaar de resterende vrijwilligers via aanmelding bij AED alert erbij zijn gekomen is
vanwege privacy overwegingen nog niet bekend. Inmiddels zijn de twee defibrillatoren wel
geplaatst:
En wel op de Zuiderzeestraat bij het terrein van v.d.Bel Sloopwerken en aan de Schoolstraat bij de
fam. Bossen. De officiële start heeft plaatsgevonden op 28 april 2010. Inmiddels zijn er meerdere
keren alerts geweest.
Voor wat betreft de motorcross is het volgende te melden:
Als opvolgster van gedeputeerde Hooijmaijers is gekozen Laila Driessen. Op een werkbezoek op
uitnodiging van de Dorpsraad Aartswoud (ca 3 jaar geleden) liet zij merken onze visie met
betrekking tot de locatie van een motorcrossterrein te delen. Onze inspanningen om via inspraak
tot een aanpassing van de Struktuurvisie te komen hebben geresulteerd in een aanpassing van dit
plan. Nu wordt niet meer de locatie NC10 genoemd, maar wordt een strook grond (die ook nu
reeds in gebruik is bij de motorcrossers met een tijdelijke ontheffing) bij het vliegveld De Kooij te
Den Helder gezien als het toekomstige Mekka van de motorcrossers. We wachten de resultaten
van het overleg met de gemeente Den Helder af, want niets is zo veranderlijk als politieke
besluitvorming.
In 2009 werd gemeld, dat er een aanvraag lag voor een Mega kippenfarm in de Wieringermeer
op niet al te grote afstand van ons dorp. Voor dergelijke megabedrijven is de zuidrand van de
gemeente Wieringermeer aangewezen als zoeklocatie in het Structuurplan.
Na vele protesten en een geslaagd burgerinitiatief werden deze plannen voorlopig in de ijskast
gezet.
Het onderzoek naar de haalbaarheid (van het bedrijf in kwestie) is nog steeds gaande. Er wordt
gewerkt aan een Milieueffectrapportage van plannen (Planmer) op aandringen van de
gemeente. De essentie van Planmer is dat bij de besluitvorming over plannen en programma's
het milieu een volwaardige plaats krijgt met het oog op de bevordering van een duurzame
ontwikkeling. De Planmerprocedure geeft ook mogelijkheden tot inspraak en zienswijzen voor
belanghebbende derden.
Verder is Wieringermeer in gesprek met de provincie over de mogelijkheden en
onmogelijkheden voor intensieve veehouderijen in de provinciale structuurvisie op het
grondgebied van Wieringermeer.
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Naast vermeende negatieve effecten op de ontwikkelingen van Mega bedrijven, moeten we
niet vergeten, dat zulke bedrijven ook positieve effecten kunnen hebben, denk bv aan
werkgelegenheid.
Er is op dit moment nog geen duidelijkheid of de plannen voor dit veehouderijbedrijf doorgang
gaan vinden.
In het vorige jaarverslag werd gemeld, dat er ten behoeve van snelheidsremming duidelijke
komborden geplaatst zijn. Overleg met aanwonenden heeft geresulteerd in een verdere
aanpassing van de komingang met de plaatsing van een lage drempel. De aanwonenden geven
echter aan dat de overlast, met name trillingen door zwaar verkeer, blijven bestaan. In overleg
met het Hoogheemraadschap en Gemeente is besloten een verkeersintensiteitstelling te
verrichten. Door een mankement aan de apparatuur bij de eerste telling moest er opnieuw geteld
worden. De resultaten van deze tweede telling zijn nog niet bekend
Omdat er gevaar van dijkafschuiving bestond bij een stuk dijk (Weelkade) grenzend aan de
Langereis, werd deze kade versterkt. Tegelijk is er in de Weelpolder een droge waterberging van
ca 2,8 hectare aangelegd om ons beter te kunnen beschermen tegen natte voeten.
De Provincie heeft dit jaar de nieuwe structuurvisie vastgesteld. Deze moet vertaald worden
naar een lokale structuurvisie.
De gemeenteraad heeft ingestemd met het opstellen van een structuurvisie en een
stedenbouwkundig bureau heeft opdracht gekregen om de gemeente daarbij te ondersteunen.
Uit hun bevindingen moet een sterkte zwakte analyse worden gemaakt, de zgn. quickscan.
Als de quickscan gereed is wordt deze zo spoedig als mogelijk naar de dorpsraad gestuurd.
In de structuurvisie gaat het in grote lijnen over wonen, werken, recreatie, landbouw, verkeer,
voorzieningen en de natuur in de hele gemeente.
De gemeente heeft een ruimtelijke structuurvisie voor het gehele grondgebied in voorbereiding
genomen. Op 5 oktober 2010 was er overleg met de klankbordgroep en commissie Ruimte over de
opgestelde quickscan.
Als de quickscan gereed is wordt deze zo spoedig mogelijk naar de dorpsraden gestuurd.
In het kader van Lokaal Actief werd door de lokale werkgroep in samenwerking met Sportservice
Westfriesland onderzocht welke beweegactiviteiten in de kern Aartswoud nog ontwikkeld kunnen
worden voor ouderen in de leeftijdsgroep 55+
Op basis van het onderzoek is het voorstel gekomen jeu de boules banen aan te leggen. De
werkgroep en de dorpsraad gaan samen met een verenigingsondersteuner van Sportservice
een plan voor realisatie en gebruik van de banen maken, dat bij de gemeente ingediend zal
worden voor een subsidieaanvraag. De gemeente zal welwillend staan tegenover een dergelijk
voorstel. Men is op zoek naar locaties
Door een defect was het niet mogelijk de kerkklokken te luiden. Koninklijke Eijsbouts heeft dit jaar
de luidinstallatie gereviseerd.
Op een vraag van de Dubbele Punt om rubber tegels onder het speeltoestel bij de school in plaats
van de houtsnippers ( zouden scherp zijn) die er nu liggen, wordt door de Gemeente geantwoord,
dat dit een beleidsmatige keus is, waarbij in de gehele Gemeente niet meer gewerkt wordt met
rubber.
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