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. 23-05-2011
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Gast:
Toehoorders:
Notulen:

Michel
20.00 uur
Joke Commandeur, Jacco Glas, Renate Vlaar, 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 goedgekeurd
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
- WMO overleg 16 mei 2011: Niemand van de dorpsraad.
- C.v.K. op bezoek: Michel is geweest. Was informatief. Dorpen en college etc voorgesteld
info over 2e Coentunnel (ontsluiting)
De Kooij(werkgelegenheid)
- Reparatieschema wegen in gemeente
- Kanosteigers op folder (vaarroute en opstapplaatsen)
- Brede school Opmeer
- Haventje tegenover “Aurora”
- Adviescommissie vrijwilligerswerk: Joke is geweest
- Mw Isa Schipper van Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland wil voorlichting geven
- Rundvee museum: 1e koe geschonken In de loop van 2011 wordt begonnen met de bouw

4. Keuzeprocedure nieuwe dorpsraadleden: Collegiale consultatie
Andere procedure? Bv -Zittingstermijn van 8 jaar
-Betere doorsnee van dorpsbevolking?
-Draagvlak ter discussie? Nee goede respons op vergaderingen en
acties
-Samenstelling en leeftijd: Jeugd slecht vertegenwoordigd
-Open sollicitaties? Ok
We vinden dat verversing voldoende is en er geen aftreedverplichting gewenst wordt.
.
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5. Jeu de Boules Er ligt een intentieverklaring voor deze banen Nu nog een goede locatie. Er is
voorgesteld deze banen achter de voetbalkantine te leggen. De Doprpsraad vindt dit te
afgelegen. Een goede locatie zou zijn links op het Koetenburg. Koen zal deze zienswijze aan
dhr J. van Soelen mailen
6. Website: Geertje Ruitenberg zal een nieuwe website voor € 200,00 opzetten en hosten. De
rechten van de website liggen bij ons. Content zelf regelen en uploaden
7. Verkeershinder: Vergister veroorzaakt veel bestemmingsverkeer. Koen en Michel gaan
koffiedrinken met de eigenaar van de vergister en zullen in deze gemoedelijke sfeer proberen de
overlast bespreekbaar te maken.
8. Voorbereiding vergadering juni in de Kerk.
Centrum ontwikkeling. Moet nog voorbereid worden
Gemeente zou format aanleveren.
27 sept Structuurvisie/leefbaarheid 1e bespreking met gemeente en bewoners
Bestaansrecht café/continuïteit
Hoe borg je zaken zoals die in de structuurvisie worden aangegeven op langere
termijn.
Rondvraag: Margriet Rabosponsortocht? Nee geen deelname:We zijn geen vereniging
Hondepoep op strookje “Jeu de Boulesbaan” In buitengebied opruimplicht
Campinghond eigenaars moeten opruimen
Veel blikjesafval bij steiger Weelkade

Sluiting

2

