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. 6 september 2010
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Gast:
Toehoorders:
Notulen:

Michel v. Ierland
20.00 uur
Joke Commandeur, Jacco Glas, Margriet Brouwer, Koen Jansen(vz), Roelof
Kalsbeek, Erna Blaauwgeers

Roelof Kalsbeek

1. Opening door de voorzitter om 20.10 uur
2. Notulen: 14 juni 2010. Wijzigen:Mw Muijderwijk was geen gast, maar op uitnodiging
Goedgekeurd
Naar aanleiding van: Inmiddels is de Structuurvisie vastgesteld en wordt als terrein voor de
motorcross alleen nog het terrein bij De Kooij (Den Helder)genoemd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
- Primo blad.
- Primo folder WMO en wonen
- Randstedelijke Rekenkamer. Dit adviesorgaan wijst erop dat voor veel zaken vaker de
provincie ingeschakeld kan worden en ook de subsidiemogelijkheden te exploreren. Zo zijn
er vele doelgroepsubsidies die op de plank blijven liggen.
- Landelijke Vereniging van Kleine Kernen blad.
- Via de mail: Voorstellen voor een gemeentelijke bezuinigingsronde voor het begrotingsjaar
2011. Is wat laat. We kijken of er op wezenlijke zaken wordt bezuinigd, die mogelijk de
leefbaarheid van het dorp aantasten en zo ja dan zullen wij protest aantekenen.
- Maandag 27 september 19.00 uur overleg met B&W(regulier overleg).
- Er is overleg geweest over de aanleg van een Jeu de Boules baan in ons dorp. Jan van
Soelen meldt dat er gemeentegrond beschikbaar is, terwijl voor de baan de 1/3
subsidieregeling toepasbaar is
- DVD wandelroutenetwerk
4. Verkeersveiligheid: Recentelijk zijn verkeerstellingen uitgevoerd op de Zuiderzeestraat/Gouwe
grens. Helaas in in de telperiode een van de slangen van de verkeersintensiteitsmeter kapot
gegaan, zodat vooralsnog geen gegevens beschikbaar zijn. De telling zal op een later tijdstip
worden herhaald. Nadat een nieuwe telling heeft plaatsgevonden, zal er een verkeersdrempel in
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het komportaal worden aangebracht en zal de telling worden herhaald. Hopelijk is er dan
verschil.
Michel merkt op dat ook de Schoolstraat als onveilig wordt ervaren. Verder wordt het kruispunt
Zuiderzeestraat met de Westfriesedijk, mede door het wegvallen van de uitvoegstrook als
onveilig ervaren. Is hier iets mogelijk analoog aan de situatie bij Lambertschaag?
5. AED: Het is nog steeds niet bekend hoeveel mensen er actief zijn rond de Burger AED’s in
ons dorp. De hoeveel en wie informatie wordt ivm de privacyregels niet gegeven. Aangezien
de Dorpsraad een bemiddelende functie speelt voor wat betreft plaatsing en bemensing,
zouden wij toch graag willen weten of er genoeg mensen bevoegd zijn de AED te bedienen.
In het regulier overleg met B&W zal dit opnieuw worden aangekaart.
6. Dorpsvisie: Wij willen graag inzicht krijgen welke mogelijkheden er zijn om in de toekomst ons
dorp leefbaar te houden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld in de toekomst als het cafe wegvalt (we
zien dit in meerdere dorpen gebeuren), de school wegens tekort aan leerlingen moet sluiten,
vergrijzing optreed, jongeren wegtrekken. Zijn er mogelijkheden het tij te keren en wat zijn die
mogelijkheden dan. Voor een eerste aanzet hierover wil de Dorpsraad met B&W een zgn BOT
(benen op tafel) overleg starten. Vrijblijvend en zonder enige verplichtingen wederzijds
brainstormen over ideeën.
7. Overleg B&W op 27 sept a.s. De agenda wordt vastgesteld. Een verslag hiervan zal op de
website gepubliceerd worden.
8. Rondvraag
De website zal geactualiseerd worden en iets toegankelijker worden gemaakt door Roelof en
Margriet.
De dorpsraad is weer zoals elk jaar betrokken bij de intocht van Sinterklaas. Jacco zal de
honneurs waarnemen.
Er wordt gesproken over de brede school in Aartswoud. De voor en naschoolse opvang lijkt ons
niet gemakkelijk realiseerbaar gezien het lage aantal leerlingen.
De algemene voorjaarsvergadering in café de Stompetoren is gepland voor 20 januari.
Sluiting
Volgende vergadering bij Margriet op 15 november 2010
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