Stichting Dorpsraad Aartswoud
Secretariaat:

Mw. J. Commandeur
Schoolstraat 47
1719 AT Aartswoud
Tel.:0229 582717
E-mail: jokecommandeur@quicknet.nl

Concept notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
d.d. 26 april 2010
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Gast:
Toehoorders:
Notulen:

Jacco Glas
20.00 uur
Joke Commandeur, Jacco Glas, Renate Vlaar, Koen Jansen(vz), Roelof
Kalsbeek, Erna Blaauwgeers en Michel van Ierland
Elma Mijderwijk (Primo)
geen
Roelof Kalsbeek

1. Opening door de voorzitter om 20.05 uur
2. Vz geeft aan, dat Elma is uitgenodigd naar aanleiding van onze wens de centrumfunctie in ons
dorp rond café, kerk, voetbalveld te versterken en te kijken wat de mogelijkheden zijn.Elma
begint te stellen, dat Primo vooral sociaal gericht is en weinig kennis heeft op
infrastructureel gebied. Zij geeft aan wat de mogelijke route is om verantwoorde plannen te
ontwikkelen. Via de WMO is mogelijk subsidie te verkrijgen voor het ontwikkelen van
dorpsvisie en leefbaarheid op dit gebied.
Stappenplan: - eerst eigen visie ontwikkelen
- Bewoners bevragen (metaplan)
- Denken aan groen (park oid) en hard(bv pleinbestrating)
- Kansen voor ontwikkelingen
- Ipv bewoners allen gelegenheid geven mee te praten een dwarsdoorsnede
van de bewoners maken(bv uit kerkbestuur, café, school, jeugd, ouderen,
voetbal,ondernemers etc)
- Kijken naar financiën, materialen gemeentelijke bijdragen/ondersteuning
- Ook kijken wat de invloed is van het afhaken van ondernemers die
belangrijk zijn binnen de centrumfunctie (bv sluiting café)
- Voor en nadelen benoemen van versterking centrumfunctie
3. Notulen: Goedgekeurd
4. Ingekomen stukken en mededelingen:
- Cursus: Grip op ruimtelijke plannen, bestemmingsplan en andere procedures.
5. Punten voor de algemene vergadering op 14 juni in de kerk
Rundvee museum
Kerk
Motorcross
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AED
Toelichting dijkverzwaring Weelkade
6. Wandelroutenetwerk Koggengebied, overleg met de gemeente Bord bij knooppunt
7. AED Er schijnen zich 9 mensen te hebben aangemeld, alleen weten wij niet wie. Dit is te
weinig. Men kon zich op de website aanmelden als vrijwilliger, alleen werkte dit niet, zodat
mensen afgehaakt zijn?
Communicatie over de AED met de projectleider wordt als onvoldoende ervaren.
Vrijwilligers horen nieuws via de krant, er is geen gedragscode,mogelijk is niet
gecommuniceerd waar de AED kasten hangen.
De TAKE OFF staat voor woensdag gepland en Erna gaat erheen
De AED op de Manuelhoeve is paraat, de tweede nog niet (mogelijk Zuiderzeestraat bv
vd Bel)
8. Margriet: project Landschap in zicht
Via schouw route lopen met bewoners
Landschapsbeleving vaststellen (reuk, jaargetijde)
Bewoners vragen bv wat ze missen
Is dit wat?

Sluiting
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Actiepunten
aktiepunt
Verkeersveiligheid
Dorpsraad
woningbouw
motorcrossterrein

specificatie
Komgrens Gouwe
Gezamenlijke vergadering
Verkoop huurwoningen
Website WM checken
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wie
Ism B&W
Joke
?
allen

wanneer
?
jaarlijks
?
?

