Stichting Dorpsraad Aartswoud
Secretariaat:

Mw. J. Commandeur
Schoolstraat 47
1719 AT Aartswoud
Tel.:0229 582717
E-mail: jokecommandeur@quicknet.nl

Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
d.d. 26-11-2012
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Gast:
Toehoorders:
Notulen:

Michel
20.00 uur
Joke Commandeur, Jacco Glas, Frank Rooker, Roelof Kalsbeek, Erna
Blaauwgeers, Michel van Ierland
Paula Feld
geen
Roelof Kalsbeek

1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur
2. Notulen 17-09-2012 goedgekeurd
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
Brief inzake parkeerboetes Opmeer dhr Bouma. Voor kennisgeving aangenomen
4. Paula Feld is aanwezig en spreekt over initiatief tot brede school te komen
In 2009 is in opdracht van de raad het draagvlak voor een brede school onderzocht. Een
brede school is een samenwerkingsverband van instellingen,dat zich richt op de
ontwikkeling van jongeren van 0 tot 12 jaar. De visie op de brede school geeft aan dat de
gemeente Opmeer en haar partners ernaar streven kinderen en jongeren optimale
ontwikkelingskansen te bieden door een doorgaande lijn voor 0–12-jarigen te realiseren in
de opvoeding, ontwikkeling en educatie in het gezin, op school en in de vrije tijd. Te denken
valt hierbij aan samenwerking tussen basisscholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen,
bibliotheken en het sociaal cultureel werk. Ook kan er worden samengewerkt met
sportverenigingen, het speciaal basisonderwijs en maatschappelijke dienstverlening.
Daarnaast beoogt de brede school de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de kleine
kernen te behouden of te vergroten.
In het Raadsprogramma 2010-2014 staat dat de brede school ontwikkeling moet worden
uitgewerkt in concrete acties, in samenwerking met bovengenoemde partijen. Vastgesteld is
dat de beoogde samenwerkingspartners een meerwaarde zien in het brede school concept en
dat in de verschillende kernen er ook kansen zijn om het verder vorm te geven.
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Daarbij heeft de raad o.a. de volgende prioriteiten benoemd:
- Een samenhangend aanbod van en kwalitatief verantwoorde huisvesting basisscholen.
Op langere termijn schaalvoordelen door clustering van gebouwen / integrale huisvesting
- Bestrijding van onderwijsachterstanden.
Stimuleren en vergroten van de ontwikkelingskansen en participatie van kinderen
- Basisonderwijs en buitenschoolse opvang in alle kernen.
Op peil houden van het voorzieningenniveau (de leefbaarheid) in de kernen
- Waar mogelijk multifunctioneel gebruik van voorzieningen realiseren.
- Optimaliseren van de doorlopende ontwikkelingslijn van kinderen van 0 tot 12 jaar
- Peuterspeelzaal onder te brengen binnen Allure?
Nadat op basis van de rapportages in een eindrapportage is vastgesteld, dat er voldoende
draagvlak is om de brede school in de diverse kernen te realiseren is door de stuurgroep
(bestaande uit de besturen van scholen, peuterspeelzaalwerk, gemeente en kinderopvang)
een project coördinator aangesteld(Paula Feld) om invulling te geven aan de uitvoering. Zij
werkt vanuit de gemeente.
Voor Aartswoud worden er daarnaast mogelijkheden gezien voor buitenschoolse opvang. Er
ligt een aanbod van Junpy Play om in gesprek te gaan verruiming van het aanbod voor de
gymzaal “De Komma” , dorpssteunpunt en nu de bibliotheken onder druk staan een aanbod
van boeken in een wisselcollectie. Voorstel is om interesse Aartswoud voor de boekenbus
kenbaar te maken. Daarnaast liggen er ideeën voor dans en muziek onderwijs.
Er wordt in samenspraak met Paula Feld besloten haar een presentatie te laten verzorgen op
de algemene jaarvergadering van de Dorpsraad op 17 januari 2013.
5. Kippenfarm: Geen nieuwe ontwikkelingen
6. Motorcross: Geen nieuwe ontwikkelingen, behalve dat er nog steeds illegaal gecrost wordt.
7. Windmolens: In de Wieringermeer mogen de voorgestelde aanpassingen aan de bestaande
molens doorgang vinden. Nieuwe plannen vallen onder het moratorium, dat de Provincie
heeft uitgesproken.
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8.

De agendapunten voor de jaarvergadering op 17 januari 2013 worden besproken
Agenda

1.Opening en mededelingen.
2.Notulen 25 juni 2012.
3.Ingekomen stukken en mededelingen. (Windenergie/ Kippenfarm/ Motorcross/ Onderhoud Westfriesedijk)
4.Jaarverslag 2012).
5.Voortgang Leefbaarheidplan (swot-analyse)
6.Schema vergaderingen 2013 dorpsraad met college van B&W
7.Verslag Stichting Kerkgebouw Aartswoud
8. Introductie beheerders Zorgboerderij Aartswoud
9.Bestuurssamenstelling.
10 Rondvraag.
11 Sluiting.

9. Rondvraag: Frank: Geen voorrang eigen inwoners bij verhuurbeleid woningstichting
Joke : 30 km zone en ontbreken bij plattelandsparlement

Sluiting
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