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. 20 – 06 - 2011
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Gast:
Toehoorders:
Notulen:

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

ca 30
Roelof Kalsbeek

1. Opening door de voorzitter om 20.05 uur
2. Vz resumeert de notulen van de jaarvergadering van januari 2011
N.a.v. de notulen: Schelpenpad is opgeknapt. Echter grote schelpen gebruikt en men vindt
ook glasscherven.
De vergister op de herenweg genereert veel verkeer. Na een gesprek met de eigenaar van de
vergister wordt er gezorgd voor meer spreiding in de aanvoer van materiaal en wordt er zo
min mogelijk tijdens de openings -en sluittijden van de school gereden. De bewoners vinden
dat er verbetering is opgetreden.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
- Aankondiging: Discussieavond over de dorpsvisie Aartswoud op 27 sept. 2011
Vz legt uit wat de bedoeling is van deze avond. Het is een poging in de toekomst te kijken en
manieren te vinden om op de veranderingen in de toekomst te anticiperen.
Van enkele zaken kunnen we echter wel voorspellen dat deze zullen veranderen:
-Zo is er de vergrijzing van de bevolking van Nederland. Dit zal ook zijn
weerslag hebben op de gemeente Opmeer. Moeten er extra voorzieningen
worden ontwikkeld, is het woningaanbod adequaat?
-Zal een belangrijke voorziening als het café kunnen blijven bestaan,
-Kunnen we de jongeren perspectief bieden, zodat er een evenwichtige
bevolkingssamenstelling blijft bestaan en ook het verenigingsleven op peil
blijft.
-Zal de school ook in de toekomst bestaansrecht houden
Door op tijd ons deze vragen te stellen, kunnen we mogelijk beter op de toekomstige
ontwikkelingen inhaken, en tijdig maatregelen treffen.
Wij willen als Dorpsraad met u hierover van gedachten wisselen en hopen op inbreng van
alle groepen dorpsbewoners. Uw inbreng zal ingepast worden in de dorpsvisie en in het
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leefbaarheidplan. Ook de gemeente Opmeer is zeer geïnteresseerd in de uitkomsten en hoopt
hiermee aan de slag te kunnen om zo een en ander in het gemeentelijk beleid in te passen.

4. Voorlichting door mw Isa Schipper van het Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord
Zij legt uit dat er drie regio’s worden onderscheiden in Noord-Holland nl. Kennemerland,
Noordkop en W-Friesland.
Het bureau heeft een aantal kerntaken w.o. - klachtenbehandeling en registratie
-Voorlichting en training
-Beleidsadvisering
De klachtenbehandeling kan worden besproken/afgehandeld binnen de commissie
gelijke behandeling of via de rechtbank of het meldpunt discriminatie
Vervolgens legt zij uit wat er onder discriminatie wordt verstaan en hoe dit tot stand
kan komen.
In de grote steden is zoals te verwachten is vaker een melding dan in dorpen.
Zo heeft ca 10% van de grootstedelingen 1 x per jaar last/overlast
In dorpen ligt dit percentage op ca 4%
De gemeente Opmeer springt er gunstig uit met slechts 3 meldingen per jaar.
Als er een discriminatie preventiebeleid van de gemeente is heeft dit dus goed
gewerkt tot nu toe.
5. Ingelast punt: Het windplan van de Wieringermeer wil de toegestane ashoogte van de
windmolens op haar grondgebied verdubbelen naar 70 meter.Dit zou de
exploitatie/rendement ten goede komen. Tegen het plan zijn bezwaren aan te voeren, waar
voor ons dorp vooral geldt dat de zichtlijnen in het open landschap nog sterker aangetast
worden dan nu reeds het geval is.
Verder zou de gemeente Wieringermeer meewerken aan een aanpassing van het
bestemmingsplan om de megakippenfarm te kunnen vestigen aan de Oudelanderweg.

6. Rondvraag:
-Niek Wolkorte Verzoekt onderhoud door gemeente van bomen langs parkeerplaats van het
Kerkgebouw grenzend aan zijn perceel
-Willem van Veldhuizen: Smiley’s twee kanten op laten kijken en afschaffen
parkeerplaatsen aan de Zuiderzeestraaat
-?:Wandelpad over de dijk van de waterberging Braakpolder-Zuid zo inrichten dat er geen
nadelen ontstaan die de natuurwaarden aantasten en ervoor zorgen, dat schapen niet direct
de Braakweg op kunnen lopen. Dhr Roel Hovinga van het Hoogheemraadschap is als
projectleider de persoon voor overleg over de inrichting van dit terrein.
-?: Wandelpadenkaart zou niet kloppen De beschrijving naar het Blote Bienepad is niet goed
-Ton Schermer: De drukte op de Braakweg neemt toe. Er wordt druk gebruik gemaakt van
de wandelpaden ook om oa hondjes uit te laten en men zet de auto dan vrijwel midden op de
smalle weg (auto’s durven niet in de zachte berm te parkeren), zodat de weg voor ander
verkeer niet meer toegankelijk is. Vooral lastig voor bestemmingsverkeer. Parkeerplaats
inrichten?
- Er wordt geopperd eenzelfde soort verkeersremmers aan te brengen als bij Lambertschaag
om het doorgaand verkeer op de W-Friesedijk af te remmen.
Tenslotte een mededeling van de gemeente: Men heeft een zienswijze ingediend tegen het
windmolenplan (dat uit drie scenario’s bestond) van de Wieringermeer
Sluiting
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