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Concept notulen meedenkavond toekomst Dorpsraad Aartswoud
d.d. 27-09 - 2011
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:

Afwezig:
Gast:
Toehoorders:
Notulen:

Café de Stompetoren
20.00 uur
Joke Commandeur, Jacco Glas, , Koen Jansen(vz), Roelof Kalsbeek, Erna
Blaauwgeers, Margriet Visser en Michel van Ierland, College B&W,
gemeentesecretaris, ca 40 dorpsgenoten

Roelof Kalsbeek

1. Opening: Voorzitter van de meedenkavond is dhr Nijpels (vz college B&W). Dhr Nijpels geeft
in het kort aan wat de bedoeling is van de meedenkavond. Er zal in groepjes van ca 6
personen worden gediscussieerd over een drietal vragen. Opmerkingen, voorstellen etc.
zullen op post-it papiertjes worden genoteerd en na afloop van de discussieronde plenair
worden behandeld. De drie vragen die voorgelegd worden zijn:
Wat waardeert u nu in Aartswoud en moet zeker worden behouden?
Welke bestaande voorzieningen kunnen worden verbeterd?
Wat mist u nu in Aartswoud en zou zeker moeten worden ontwikkeld?
In de bijlage worden de letterlijke transcripten van de post-it velletjes weergegeven.
Er wordt in de groepen levendig gediscussieerd en zowel Dorpsraad als college zijn
tevreden over de respons. Na een bezinkingsperiode zal gekeken worden welke ideeën op
een directe vervolg actie kunnen rekenen en welke ideeën meegenomen worden in een
langere termijn planning van de gemeente.
De voorzitter probeert in de afsluitende samenvatting de meest in het oog springende
opmerkingen en ideeën weer te geven:
N.a.v. vraag 1: Wat waardeert u nu in Aartswoud en moet zeker worden behouden?
Men is te spreken over het openbaar groen, maar maakt zich zorgen over het
onderhoud
De kroeg wordt als zeer positief ervaren, maar men is minder tevreden over de
mogelijkheden hier een terrasje mee te pikken. Zo wordt er vaak in de weekenden door
wandelaars en fietsers gevraagd, of er in het dorp een café is waar men koffie oid kan
krijgen. Ook kan gedacht worden aan versterking van de centrumfunctie(rond en bv in
samenwerking met het café) door een infopunt, jeu de Boules baan etc.
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De kerk wordt zeer gewaardeerd als gebouw en men is te spreken over de activiteiten
die hierin worden ontplooid. Het visuele aspect is ook belangrijk. Een aantal personen vindt
dat de kerk nogal aan het zicht onttrokken wordt door de begroeiing en zou dit liefst anders
zien.
Lintbebouwing moet gehandhaafd blijven
Het dorpsgevoel draagt men een warm hart toe. Men noemt de kinderkermis,
Koninginnedag,de vele vrijwilligers, de sociale controle en nabuurschap (waardoor ouderen
langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
N.a.v. vraag 2: Welke bestaande voorzieningen kunnen worden verbeterd?
Prullenbakjes bij de bankjes
Meer bankjes
School: Invoering brede school met opvang bv van 07.00-18.00 uur
Samenwerking in de Stichting Allure
Gymzaal: Telt weinig andere gebruikers dan de school
Openbaar vervoer:Er is de marktbus op dinsdag(zie website gem. Opmeer), Er rijdt
een scholierenlijn,er zijn mogelijkheden voor ouderen vervoer (Raad&Daad).
Suggestie van een buutbus naar transferium Abbekerk. Vrijwilligers als chauffeur.
N.a.v. vraag 3: Wat mist u nu in Aartswoud en zou zeker moeten worden ontwikkeld?
Veldverlichting voetbalvereniging AGSV
Overdekte plaats voor supporters
Bedrijvigheid: Meer medewerking bij aanwijzing terreinen voor lichte industrie,
detailhandel, kleine nijverheid etc. NooT: Als de gemeente eenmaal de bestemming
heeft gewijzigd tbv voorgaande activiteiten, dan staat de gemeente verder buitenspel
bv bij bepalen aanrijtijden, verkeersintensiteit etc. en is de ivloed op de mate van
overlast miniem.
Mogelijkheid boerderijen te splitsen
Magere verhuurbaarheid woningen verbeteren. Bv HAT eenheden samenvoegen
Meer seniorenbouw, bv in de setting van zorgboerderijen. Tot nu toe alleen voor
senioren met”handicap”.
Particulier opdrachtgeverschap voor jongerenwoningen mogelijk maken
Snelheidscontroles
30 km zones: Dan ook voetgangers hebben voorrang: Niet wenselijk op doorgaande
wegen. Is schijnveiligheid
Woningbouw geeft aantasting dorpsgezicht. Als woningbouw mogelijk is, dan
maatoplossingen
Bestaande huurwoningen opwaarderen: bv ecologisch, energiezuinig etc
Website interactief maken : mogelijkheid tot vragen stellen etc
Doordat de dinsdag een trainingsavond voor de voetbal is, zijn er weinig geluiden uit de
hoek van de jongeren. Er zal dan ook een tweede avond worden gehouden met een aantal
jongeren.

Onder het genoegen van een versnapering wordt de avond afgesloten
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Bijlage bij: Concept notulen meedenkavond toekomst Dorpsraad Aartswoud
Letterlijke transcriptie

FLAP 1
Bestaande huurwoningen door 1 huurder te laten huren(jeugd)
Starterwoningen
Landelijk ruimtelijk lintbebouwing
Bescheiden nieuwbouw inbreidingsplan
Bestaande huurwoningen opwaarderen
Extra woningen voor gezinnen tbv de leefbaarheid op lange termijn
Maar we wonen hier heerlijk
Starterwoningen bv in boerderij
Grote stolpwoningen moeten blijven karakteristiek moet blijven
Huizenbouw voor jongeren (jeugd geeft aan wel op Aartswoud te willen blijven)
Betaalbare woningen Woningen zonder aantasting huidige karakter
Bedrijvigheid behouden
Dorpse bedrijvigheid ontwikkelen(werkgelegenheid kleinschalig)
Nieuwbouw eigen grond
Pastorie voor ouderenhuisvesting
Binnen de huidige bebouwing een plek voor oudere jongeren maken (pastorie)
Kritischer toewijzingsbeleid voor de huurwoningen,waardoor het door eigen jeugd”aanvaarbaar
worden
Dubbele woningen in stolpen gestimuleerd (kangoeroe woningen)
Werkgelegenheid
Mogelijkheid voor recreanten om ergens op te steken Naast het café iets extra’s
Meer gepaste bedrijven
Kleinschaligheid. Passende groei. Mag niet huidige karakter aantasten
Megastallen (omgeving)
Verkeersveiligheid
Voorzieningen om het vooral vrachtverkeer in de Zuiderzeestraat te beperken bv
bestemmingsverkeersborden
Verkeersdruk mag niet toenemen
30 km zone in het dorp
Rust en dorpse karakter
Agrarische uitstraling behouden
Landelijke karakter behouden
Dorpskarakter moet worden behouden Lintbebouwing en sociale karakter
Karakteristiek beeld Aartswoud
Openbaar groen moet blijven en op tijd worden onderhouden
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Bijlage bij: Concept notulen meedenkavond toekomst Dorpsraad Aartswoud
Letterlijke transcriptie

FLAP 2
School peuterschool
Brede school ontwikkeling
School blijft binding en moet worden behouden
Behoud van de basisschool
School
Peuterspeelzaal
Buitenschoolse opvang
Verenigingen
Verenigingsleven
Verenigingen blijven en in stand houden Gymzaal beter benutten bv rumba
Verenigingsleven bv culuur-sport-toneel-kermis-kinderkermis
Schaatslessen behouden
Overdekte plaats supporters AGSV
Verlichting AGSV voor ’s avonds
Sport Voetbal faciliteiten
Meer afstemming tussen de verenigingen in relatie tot school
Scholieren lijnbus
Buslijnen moeten blijven
Behoud van buslijnen naar Obdam en Hoorn
Buslijn Openbaar vervoer
Buurtbus op dinsdag
Bereikbaarheid openbaar vervoer
Verbetering speelplek kinderen op AGSV terrein/meer attributen
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Bijlage bij: Concept notulen meedenkavond toekomst Dorpsraad Aartswoud
Letterlijke transcriptie

FLAP 3
Goed culinair restaurant met streekproducten
Kerk Café School AGSV
Kroeg
Kerk als gebouw als voorziening
Wat als Ger en Riet stoppen
Kerk
Kerk(activiteiten) school kroeg
Terrasje als ontmoetingsplek
Cafe
Cafe de Stompetoren
Kroeg moet kroeg blijven Langer openstellen desnoods met vrijwilligers
“Ons dorpsgevoel” wijgevoel
Kabel TV
Bewoners aantal/samenstelling Gezonde evenwichtige samenstelling bewoners
Het gemoedelijke elkaar gedagzeggen relaxte sfeer
Veel vrijwilligers voor activiteiten
Jeu de Boules baan langs de openbare weg
Positieve sociale controle
Sociale cohesie en behulpzaamheid
Positieve houding naar elkaar/niet oordelen
Kinderkermis is top!
Bestemmingsplan bekijken of nmogelijkheid theetuinen en zo
Ontwikkeling van het rundveemuseum
Picknick bank bij de vliegwielen en bij het sluisje op het schelpenpad weelkade
Meer info over de vaarroutes bij de aangelegde steigers Uitspanning waar fietsers kunnen zitten,
café is vaak dicht
Prullenbakken bij de bankjes
Meer bankjes bijvoorbeeld halverwege het natuurgebied
Gymzaal ook ’s av onds benutten
Beter benutten van de gymzaal bijvoorbeeld de rommelmarkt, evenementen
Efficienter beheer van gymzaal
Verenigingsleven veel activiteiten georganiseerd
Gebruik sporthal laagdrempeliger maken
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