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NOTULEN JAARVERGERING DORPSRAAD AARTSWOUD d.d. 21 JANUARI 2010
Aanwezig: 28 inwoners en 13 mensen vanuit de politiek van Opmeer

1.Opening
Koen opent om 20.05 uur de vergadering.
2. Notulen d.d. 15 juni 2009
Akkoord.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
- Data vergaderingen 2010
- Museumboerderij. Meindert Nieuweboer deelt mede dat men zich momenteel in de
afrondingsfase bevindt. Stichting Monumentale Bouwkunst en de Prinsenstichting zijn
akkoord. De begroting is rond (met medewerking van sponsors); men is bezig met het
opzetten van het bedrijfsplan, het versterken van het bestuur (Meindert, Aad de Wit en
Jack Kranenburg) met een financiële man, een fokkerijcommissie, een
museumcommissie en een bouwcommissie. Na de bouwvak vindt een openbare
aanbesteding plaats. Tekeningen liggen vanavond ter inzage.
- Lokaal Actief Aartswoud. Sportservice Westfriesland organiseert in overleg met ouderen
beweging voor ouderen in eigen dorp. Er is een werkgroep geformeerd, waarin o.a.
enkele inwoners, AGSV en de gemeente zitting heeft, en men hoopt in augustus te
starten.
4. Jaarverslag 2009
Koen leest het jaarverslag voor. Hierover zijn geen op- of aanmerkingen.
5. Bestuurssamenstelling
Aftredend en herkiesbaar: Jacco Glas en Joke Commandeur
Aftredend: Reinate Vlaar. Het bestuur heeft Margriet Brouwer in haar plaats benoemd.
Koen licht nog toe op basis waarvan een nieuwe kandidaat wordt gezocht. Criteria zijn
afhankelijk van de actuele samenstelling. Op dit moment zochten we iemand van het vrouwelijk
geslacht met kinderen op de basisschool. Dit om een evenwichtige samenstelling van de
dorpsraad te continueren.
.
6. Stichting Behoud Kerk Aartswoud
Sjaak Verwer deelt mede dat dit jaar de ramen zijn geschilderd, de straat opnieuw is bestraat en
de regenafvoer vervangen. Tijdens de bestratingswerkzaamheden zijn 3 oude grafstenen

gevonden, o.a. van begin 1600 met inscriptie. Het is de bedoeling de inscriptie goed leesbaar te
krijgen en deze steen een plek in de straat te geven.
Verder is men bezig met de monumentenwacht een subsidieverzoek (65% subsidie) in te dienen.
Als dat lukt staat voor vanaf 2011 het orgel en dak aan de zuidkant in de planning.
7. Motorcross
Koen deelt mede dat afgelopen jaar de NC 10 locatie weer een aantal keer in beeld was. Er
komt nog steeds weinig informatie. In november heeft de dorpsraad nog ingesproken in
Schagen bij een bijeenkomst inzake de structuurvisie van de provincie.
De meest recente ontwikkelingen zijn volgens de krant dat de provincie van de tijdelijke
locatie bij de Kooy in Den Helder een permanente locatie wil maken. We blijven alert.
8. Plaatsing AED’s in Aartswoud en werving vrijwilligers
Erna vertelt e.e.a. over het AED beleid in de gemeente Opmeer. Voor Aartswoud zijn twee
AED’s toegezegd en per apparaat zijn 10 vrijwilligers nodig.
In eerste instantie ging Aartswoud uit van één apparaat, dat geplaatst zou worden bij de fa.
Rooker. Omdat er nu sprake is van twee apparaten is het de bedoeling dat er één halverwege
de Schoolstraat en één halverwege de Zuiderzeestraat komt. Waar precies is nog niet bekend.
Vanuit de gemeente komt er een scholingsaanbod en op 8 februari a.s. om 19.30 uur is er een
informatiebijeenkomt op het gemeentehuis. De DR zal de vrijwilligers daar nog nader over
informeren.
De volgende mensen bieden zich aan als vrijwilliger: Meg, Alex, Gerda, Ger, Riet en Jacco.
Gusta, Marga, Cees en Immy zijn reeds gecertificeerd hebben zich al bereid verklaard
beschikbaar te zijn. Jan-Dirk en Frank inmiddels ook.
9. Rondvraag
Erna vraagt of er een fietsenrek geplaatst kan worden bij de bushalte.
Richard op ’t Veld merkt op dat de scholierenlijn op proef een jaar actief is. In april vindt een
tussenevaluatie plaats en de eerste metingen zijn positief. Er worden pas abri’s geplaatst als
een lijn definitief is. Dat is nu nog niet bekend. In afwachting daarvan zullen Niek Wolkorte
en Alex v.d. Kreeke een hek plaatsen.
Na de pauze zendtijd politieke partijen.

