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. 14 juni 2010
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Gast:
Toehoorders:
Notulen:

Kerkgebouw Aartswoud
20.00 uur
De Dorpsraad
Michel v Ierland
Elma Mijderwijk (Primo)
ca 25 personen
Roelof Kalsbeek

1. Opening door de voorzitter om 20.10 uur
2. Notulen:

21 jan 2010

Goedgekeurd

Tav Locaal Actief Aartswoud: loopt goed weer bijeenkomst op 15 juni
Fietsenrek bij bushalte Zuiderzeestraat; voorlopig opgelost door twee palen en een plank
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
- Iedere di ochtend in wijkcentrum Schakel een koffiebijeenkomst Busje rijdt dan ook.
- Kippenfarm in de Wieringermeer: een wijziging in de opzet moet de vestiging mogelijk
maken
- Landschap Noord-Holland voert nieuwe regeling uit tav voorzieningen houten
boerenhekken.
Subsidie regeling landschapselementen door IOG gaat in per juli
Subsidieregeling singels (bomen ed) gaat in per eind 2010.
4. Marco Visser, projectleider bij Hoogheemraadschap vertelt over het project waterberging (ca
2.8 ha in de Weelpolder, zgn droge berging) en verbetering Weelkade(boezemkade wordt
versterkt, omdat er mogelijk dijkafschuiving door verdroging kan ontstaan) Het project wordt
mogelijk dit jaar nog afgerond of ivm rijping van de grond volgend jaar(duur ca 6-9 mnd) en
moet buiten het broedseizoen plaatsvinden.
5. Motorcross:In het kader van de structuurvisie wordt voorgesteld het terrein (ook nu al in
gebruik voor de motorcrossers) bij de Kooij (Den Helder) aan te wijzen als definitieve
locatie, zodat de locatie NC10 definitief van de baan is. De structuurvisie moet nog worden
vastgesteld: door de vele amendementen is vertraging ontstaan.
6. AED: Er schijnen zich 9 mensen te hebben aangemeld en 6 volgen een cursus. Dit is te weinig
Nog 5 pers. nodig.. De AED op de Manuelhoeve is paraat, de tweede hangt bij de woning bij het
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terrein van de fa v d Bel in Zuiderzeestraat. Er is gestart op 28 april. En er zijn inmiddels 3
alerts geweest. Over het opstellen van handelingsprotocollen: Ivm de privacy van de deelnemers
is niet te bepalen wie deze protocollen moeten ontvangen. Blijft lastig onderwerp ivm zoeken
naar kandidaten.
7. Verkeersveiligheid: Bijeenkomst geweest met gemeente en hoogheemraadschap. Onderwerp:
verkeersoverlast (trillingen zwaar verkeer) kruispunt Schoolstraat /Zuiderzeestraat. Probleem
wordt erkend. De oplossing is minder makkelijk. Er zal een verkeersintensiteitstelling worden
gedaan.

Sluiting 21.00 hr
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Actiepunten
aktiepunt
Verkeersveiligheid
Dorpsraad
woningbouw
motorcrossterrein

specificatie
Komgrens Gouwe
Gezamenlijke vergadering
Verkoop huurwoningen
Website WM checken
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