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Concept notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
d.d. 11 maart 2010
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

Margriet Brouwer
20.00 uur
Joke Commandeur, Jacco Glas, Margriet Brouwer, 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: 16 november 2009
Goedgekeurd
Notulen: 21 januari 2010
Goedgekeurd
Uit de jaarvergadering wordt het punt over een mogelijk fietsenrek bij de bushaltes
meegenomen in het eerstvolgende overleg met B&W
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
- Dorpenkrant
- Primo Uit het aanbod aan cursussen kunnen wij geen geschikt onderwerp vinden. Wel
zouden wij graag meer informatie hebben over dorpskernontwikkeling. Mogelijk dat hier
een specifieke cursus voor kan worden ontwikkeld. Joke zal hierover bij Primo informeren..
- Het pad aan de noordzijde van de kerk(zijde parkeerplaats) wordt geteisterd door vallende
takken en omhoogkomende wortels. Joke stuurt na overleg met de Stichting Kerkgebouw
Aartswoud een verzoek aan de gemeente hier iets aan te doen.
- Primo organiseert in Heiloo een bijeenkomst over het inpassen van een landschapsvisie in
de dorpsvisie.
- Op 8 maart is er een gezamenlijke bijeenkomst van dorpsraden in de gemeente Opmeer
geweest in De Weere. De topics waren het moeizame overleg van sommige dorpsraden met
de gemeente en de staat van onderhoud van de Driestedenweg. Er zou nog een verslag
volgen.
- Het halfjaarlijkse overleg met B&W wordt op verzoek van de gemeente uitgesteld ivm de
vorming van een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezingen
4. Motorcrossterrein
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
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plan. Nu wordt niet meer de locatie NC10 genoemd, maar wordt een strook grond (ook nu reeds
in gebruik 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.
5. AED: Van de 20 benodigde vrijwilligers (10 per AED unit) is bekend, dat er reeds 7
gekwalificeerd zijn. De anderen moeten nog een opleidingstraject volgen. We willen een
inventarisatie van alle Aartswoudse vrijwilligers omdat deze via verschillende kanalen
opgegeven konden worden en ons daardoor niet bekend is of er voldoende geworven is of dat
de werving voortgezet moet worden. Als locatie voor de eerste AED unit heeft de
Manuelhoeve in de Schoolstraat (Arjan Bossen) zich aangemeld. Voor de Zuiderzeestraat
hebben we de Fa. van der Bel op het oog. Als het netwerk geactiveerd gaat worden willen we
een gezamenlijke bijeenkomst organiseren met de vrijwilligers, zodat iedereen elkaar leert
kennen.
6. Evaluatie verkiezingen: Verandert er iets voor ons?
Vrijdag 5 maart hebben er coalitiegesprekken plaatsgevonden tussen Gemeentebelangen en
de andere partijen. Uitgangspunt was de vorming van een coalitie die kan rekenen op een zo
breed mogelijke meerderheid in de gemeenteraad. Uit de gesprekken kwam naar voren dat de
enige reële optie was een coalitie van Gemeentebelangen - VVD en PvdA. Deze partijen
zullen het college vormen, waarbij is overeengekomen dat de kosten van drie wethouders
gelijk zullen zijn aan de huidige kosten van de twee wethouders.
Namens Gemeentebelangen blijft Elly Deutekom wethouder, namens de VVD wordt dat
Hendrik Stoker en namens de PvdA moet dat nog beslist worden aangezien de beoogde
kandidaat dat eerst nog moet bespreken met zijn wekgever. De portefeuilleverdeling zal
uiteraard na de benoeming verder in het nieuwe college aan de orde komen..( Bron:
www.opmeeractueel.nl/ )

Voor het eerstvolgend overleg met B&W zal Blote Bienebitter geschonken worden ter
verwelkoming van het nieuwe college
7. Evaluatie jaarvergadering en verkiezingscafe
In de rondvraag waren er geen vragen. De opkomst viel een beetje tegen en ook de diverse
politici konden de handen niet op elkaar krijgen.(weinig onderscheidende standpunten)
8. Juni vergadering: Award jongerenproject: In 2003 is de gemeente Opmeer als eerste in de
provincie gevraagd een start te maken met The International Award for Young People, kortweg
Award Opmeer. Jongerenwerker Beenen en Ypes hebben een opleiding gevolgd om dit op te
zetten en te begeleiden en momenteel zijn er 19 mensen betrokken bij verschillende groepen als
begeleider. De vier onderdelen van het programma (sport, individueel talent, maatschappelijke
betrokkenheid en Expeditie (van ontdekkingstocht Opmeer e.o tot vrijwilligerswerk bij Amigos
Columbianos in Colombia aan toe) kunnen op 3 niveau’s worden gevolgd. Een en ander voor
jongeren tussen 14 en 25 jaar. Voor de PR wordt gedacht om jongeren die reeds actief zijn bv
als begeleider van “De uitdaging” en Kinderdorp Opmeer, alsmede ex deelnemers aan de Award
in te zetten. Info : via E-mail vergadelaar@sjjo.nl of http://www.award.nl
9. Rondvraag
10. Sluit
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Actiepunten
aktiepunt
Verkeersveiligheid
Dorpsraad
woningbouw
motorcrossterrein
AED plaatsing etc.
Website

specificatie
Komgrens Gouwe
Gezamenlijke vergadering
Verkoop huurwoningen
Website WM checken
Vrijwilligers ed
reactiveren
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wie
Ism B&W
Joke
?
allen
Joke/Erna
Roelof

wanneer
afgerond
jaarlijks
?
?
mei

