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. 19-09 - 2011
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Gast:
Toehoorders:
Notulen:

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

Roelof Kalsbeek

1. Opening door de voorzitter om 20.05 uur
2. Notulen van 23 mei 2011 :N.a.v. Strook gras langs Koetenburg geeft grootste overlast aan
hondenpoep. Mogelijk een bordje plaatsen?
Notulen 20-06-2011 :De toegestane ashoogte van de windmolens in het nieuwe windplan
van de Wieringermeer is 120 m ipv 70 m . De ingediende zienswijzen werden niet
ontvankelijk verklaard. Het gaat nl. om vervanging van bestaande windmolens
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
- Welzijn nieuwe stijl: uitnodiging voor lunchbijeekomst op 27 sept.. Iedereen is verhinderd.
- Brief wethouder Stoker inzake woningbeleid in Aartswoud: Er wordt geen voorrang
gegeven aan eigen inwoners bij toewijzen van een huurwoning. De plaats op de wachtlijst is
bepalend.Dit jaar hebben de bewoners van de huurhuizen aan de even zijde van de
Zuiderzeestraat de mogelijkheid hun woning te kopen.
- Wedstrijd kern met pit. Ons dorp doet hier niet aan mee
- Voortgangsbericht inspraakprocedure ontwerpstructuurvisie Windplan Wieringermeer:Zie
boven
- Brief Hanneke de Boer: Betreft vraag of er op een bepaald punt aan het pad tussen Pade en
Langereis een extra bankje kan worden geplaatst. Wij zullen dit aan het college meegeven,
waarbij tevens zal worden geïnformeerd wat de mogelijkheden/budget voor deze
(her)inrichtingen is. Mogelijk zijn er meer van dit soort vragen.
- Vervolg Brief Hanneke de Boer inzake speeltoestellen: De gemeente heeft een
speeltoestellenbeleid. Hierbij zijn plaats en inrichting vastgesteld. Aartswoud heeft twee
plekken waar speeltoestellen opgesteld staan, te weten nabij het schoolplein en bij de
sportkantine van AGSV.
- Jeu de Boules baan. Het voorstel de baan nabij de AGSV kantine te positioneren valt bij de
Dorpsraad in minder goede aarde. Overwegende, dat de baan een sociale functie heeft en
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derhalve niet weggestopt moet worden, dat de baan uitnodigend aanwezig moet zijn in het
hart van het dorp vinden wij dat gezocht moet worden naar een plaats aan de openbare weg.
“Toevallige”ontmoetingen, een gezellig praatje op een bankje, liefst bij mooi weer moeten
de sociale cohesie versterken. Te denken valt aan locaties als het kerkepad naast de kerk, de
parkeerplaats of een gedeelte daarvan nabij het AGSV terrein.
Notulen Cie Ruimte en klankbordgroep structuurvisie Opmeer d.d 28 juni 2011: Geen
opmerkingen
Nieuwsbrief Brede School
Museumboerderij: Hoewel de eerste Lakenvelder zijn opwachting heeft gemaakt valt er
weinig activiteit waar te nemen. Dit betreft zowel het museum als het zorggedeelte van het
perceel aan de Schoolstraat. Meindert Nieuwboer zal via mail worden gevraagd de stand van
zaken nog eens uit teleggen.
Verslag gesprek met Erik Weel van de kippenfarm: De eerdwere zoeklocatie in Agriport
wordt verlaten en nu is een locatie aan de Oudelanderweg in beeld. De gemeente wil door
een wijziging in het bestemmingsplan hieraan meewerken. Er zijn nog veel hobbels te gaan.
Zaken als verkeersintensivering zullen voor ons van minder belang zijn, maar geur en stank
overlast, fijnstofuitstoot zullen goed in de gaten moeten worden gehouden *). (zo zal de
geuruitstoot(odour units per m3) voor een bedrijf met 500.000 vleeskippen overeenkomen
met bedrijf met 10.000 vleesvarkens.)
Verslag bestemmingsplan landelijk gebied Opmeer
Website: binnenkort in de lucht

4. Meedenkavond 27 september 2011 De inrichting van de avond wordt besproken. Met dhr
Nijpels als voorzitter, zal in groepjes begeleid worden gediscussieerd over een aantal vragen.
Aan het eind van de avond zal een samenvatting worden gegeven. Na een reflectieperiode zal
samen met de gemeente worden bekeken of voorstellen direct of op termijn kunnen worden
uitgevoerd. Andere zaken worden in de voorjaarsnota opgenomen. De gemeente laat hiermee
zien slagvaardig met de resultaten aan de gang te willen.
Ivm de voetbal trainingsavond van de jongeren in het dorp wordt voorgesteld een aparte avond
in te beleggen om met een aantal van hen dezelfde vragen te bespreken. Ook dan zal dhr Nijpels
aanwezig zijn.
5. Bonte avond. Ook dit jaar zal de dorpsraad op de Bonte Avond (19 nov) het programma
versterken met haar deelname. Er passeren diverse mogelijkheden de revue variërend van
circus acts, cabaret tot fijngevoelige chansons. Uiteindelijk valt een besluit. Wat het is
geworden zult u kunnen zien op de 19e november. Er wordt afgesproken een generale
repetitie te houden op 14 november op een nog nader aan te wijzen geheime locatie.
De organisatie hoopt samen met ons op een grote opkomst.
6. Rondvraag: Geen vragen/opmerkingen
7. Sluiting

Actiepunten

Parkeren op de Braakweg
Verkeersremmers op de WestFriesedijk
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