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CONCEPT
NOTULEN VERGADERING DORPSRAAD AARTSWOUD D.D. 25 JUNI 2012
Locatie: kerk, 36 aanwezigen
Afwezig DR: Michel van Ierland en Jacco Glas
1. Opening
Roelof opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Notulen vergadering d.d. 19 januari 2012
De notulen worden doorgenomen en vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
- Mw Bankras, directeur van OBS De Dubbele Punt, is bezig met digitalisering van het
onderwijs. De school krijgt hiertoe 11 nieuwe computers. Nu mag de DDP als pilotschool
met Ipads gaat werken, echter er is een sponsor nodig om extra materiaal te betalen. Zij
biedt de inwoners van het dorp aan om buiten schooltijd eveneens van de Ipads gebruik
te maken (b.v. cursussen). Ze wil al begin september starten. Een mogelijkheid is een
subsidie-aanvraag bij het Oranjefonds. De school heeft echter geen toegang tot de
subsidieregeling van het Oranjefonds. De dorpsraad wordt gevraagd mogelijkheden te
onderzoeken die leiden tot subsidieverstrekking. Daartoe zal mw. Bankras informatie
naar de DR sturen.
- Verkeersremmers/fietspad Westfriesedijk
T.a.v. de verkeersremmers: Groot onderhoud N239 gepland in 2015. Bij de actualisering
van het Provinciaal Meerjaren Investeringsprogramma 2012-2016 wordt het voorstel om
verkeersremmende maatregelen bij de kruising met de Zuiderzeestraat aan te brengen
meegenomen. De bewoners hebben inspraak.
Het verbreden van het fietspad is moeilijk (de dijk is een monument). Er zal vooral naar
het onderhoud gekeken moeten worden. Wordt mogelijk ook meegenomen in het
Provinciaal Meerjaren Investeringsprogramma.
- Hondenpoep Koetenburg
De DR heeft de gemeente gevraagd een opruimplichtbord neer te zetten met een
afvalemmer. Dit is echter te duur en, binnen de gemeente geldt binnen de bebouwde
kom overal een opruimplicht en het aangelijnd houden van de hond.
De DR doet een beroep op iedereen hondenpoep op te ruimen en mensen die het niet
doen erop aan te spreken.
Ook heeft de gemeente Arjan Bossen verzocht zijn campinggasten hierop te wijzen.

4. Stichting Allure
De financiële problemen zijn minder groot dan aanvankelijk aangekondigd. Er komt in ieder
geval geen sluiting van scholen binnen Allure.
5. Megakippenstallen
De omgevingsvergunning is inmiddels verleend voor fase 1, de bouwkundige plannen voor
Oudelanderweg 49. De DR heeft een zienswijze ingediend. Als fase 2, de milieu hygiënische
aspecten, aan de orde komt, zal de DR opnieuw haar bezwaren kenbaar maken.
6. Lokaal Aktief Aartswoud
Reni Zonneveld deelt mee dat vorige jaar februari is begonnen met een 55+ bewegingsuurtje.
Sinds het voorjaar 2012 is er om de week op woensdagavond een instuif voor 25+.
Afwisselend programma, begeleid door Greet van der Bel en Peter Zeilstra. Start weer op 5
september (er zijn al 13 aanmeldingen) en valt dan onder AGSV. Ook is er in het voorjaar
een fietsinfodag geweest, die niet zo druk bezocht is.
In juli wordt bekend of de jeu-de-boulesbaan doorgaat. Deze is gepland op het AGSV terrein
tussen de schommels en het speelhuisje.
7.

Presentatie Leefbaarheidsplan Aartswoud
Om inzicht te krijgen in wensen van de bewoners van Aartwoud t.b.v. de structuurvisie 2025
is in september 2011 een meedenkavond georganiseerd met gemeente en bewoners, naar
aanleiding waarvan een actiegericht leefbaarheidsplan is opgesteld (huis aan huis verspreid
op de achterzijde van de agenda van vandaag). Marc Winder, gemeentesecretaris, licht het
plan toe.
De structuurvisie tot 2025 is ter inzage op de website van de gemeente en wordt eind van
het jaar vastgesteld.
Opmerkingen uit de zaal: Irma Rooker pleit voor tegengaan van de verrommeling van het
dorp door de sandwich reclameborden op de lantaarnpalen niet meer toe te staan.
Een andere vraag is waarom de huurwoningen in de Zuiderzeestraat verkocht worden. Dit is
om gemêleerdheid onder de bewoners te laten ontstaan en de betrokkenheid te vergroten.
Huurders krijgen bij verkoop voorrang.
Koen Jansen merkt op dat de meeste overlast in het dorp wordt veroorzaakt door zwaar
verkeer. Hij ziet in het actieplan weinig acties die zich daarop richten. De firma Van der Bel
wordt genoemd, maar die is niet het probleem. Frank Rooker deelt mede dat bij de firma Van
Galen wordt benadrukt rustig door het dorp te rijden. Ook de firma Groot/Karsten is hierop
aangesproken. Het gaat om toenemend restverkeer dat Aartswoud passeert richting b.v. de
biovergister.
John Velings mist wie voor de akties verantwoordelijk is, wie ziet erop toe? Gemeente en
dorpsraad gaan hier samen mee aan de gang. Het zal in het halfjaarlijkse overleg van de met
de gemeente op de agenda staan.

8. Jack Kranenburg deelt namens het bestuur van het rundveemuseum mede dat de bouw
volgens planning verloopt. In september zal zowel het museum als de boerderij klaar zijn en
in oktober zullen de eerste bewoners en koeien komen. Het eerste half jaar zal er nog niet
veel te zien zijn. Volgend voorjaar start het programma.
Immy Wit vraagt zich af waarom het grasveld met de schommels voor de school niet
gemaaid wordt. Mw. Bankras van de Dubbele Punt antwoordt hierop dat buiten de school
gemaaid wordt, maar binnen de schoolgrens niet. Meestal vraagt ze de gemeente het te
maaien als ze in de buurt bezig zijn, maar ze zal bij de gemeente een verzoek in te dienen dit
veldje voortaan ook te maaien.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Na de pauze zal Angele
Jonkers van de Stichting JonkersZorg in Hoogwoud vertellen over de nieuwste
ontwikkelingen in de zorg voor mensen met dementie: kleinschalig zorgen. Zij zal het concept
toelichten en de toepassing in haar eigen boerderij.

