Verslag van het overleg Burgemeester & Wethouders met Dorpsraad Aartswoud op
1 oktober 2012 om 20.15 uur in het gemeentehuis van Opmeer
Aanwezig:
College van B&W:
E. Deutekom-Muntjewerff (locoburgemeester), Wethouder H. Stoker,
Wethouder R.A.H.P. Heijtink en M.A.S. Winder (secretaris)
Notulist(e): A. Jonker
Dorpsraad Aartswoud:
M. van Ierland (voorzitter), J. Commandeur (secretaris), R. Kalsbeek (lid),
Peereboom-Blaauwgeers (lid) M. Brouwer(lid)

J. Glas (lid), E.

Afwezig met kennisgeving: G.J.A.M. Nijpels (burgemeester), F. Rooker (lid)
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Opening en mededelingen.
a. Stand van zaken m.b.t. de kippenmegastallen.
Het betreft de verplaatsing van planologische rechten, tevens het beëindigen van een
bestaand bedrijf, van de Tussenweg naar de hoek Alkmaarseweg/Waardweg te Middenmeer
(gemeente Hollands Kroon).
Wethouder Stoker geeft aan dat bij dergelijke relevant ontwikkelingen de buurgemeenten
worden betrokken. Het is nog niet bekend wanneer dit overleg start.
Actie gemeente: informeren dorpsraad

2. Verslag van de vergadering van 26 maart 2012.
Het verslag is akkoord.

3. Wandelroutenetwerk in en rondom Aartswoud.
In de besluitenlijst van B&W van 31.7.2012 wordt gesproken over een wandelrounetwerk in en
rondom Aartswoud.
De dorpsraad vraagt wordt nadere informatie hierover.
Locoburgemeester Deutekom geeft aan dat de gemeente Opmeer zich ten doel heeft gesteld
een wandelroutenetwerk in de gemeente Opmeer te realiseren, dat aansluiting heeft met het
regionale netwerk.
Er is weer een stukje wandelpad aangelegd vanaf de Langereis – Groene Pade.
Dit is het eerste wandelpad er volgen er nog meer, maar waarschijnlijk niet in Aartswoud.
Mevrouw Brouwer zit in een werkgroep en er zijn volgens haar geen mogelijkheden om nieuwe
wandelpaden te creeren.
actie: geen
4. Verkeersremmers Westfriesedijk (en staat van het fietspad).
Gevraagd wordt of de gemeente al actie heeft ondernomen inzake de verkeersremmers op de
Westfriesedijk (en staat van het fietspad)?
Wethouder Stoker geeft aan dat in 2015 een analyse wordt gemaakt m.b.t. de
verkeersremmers en de staat van het fietspad wordt hier hopelijk in meegenomen.
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Het resultaat van dit onderzoek wordt aan de dorpsraad Aartswoud meegedeeld en vanaf dat
moment kan de dorpsraad hierop reageren.
De gemeente wordt door provincie en het Hoogheemraadschap goed geïnformeerd.
Actie gemeente:
a. contact opnemen met de provincie voor het jaarlijks onderhoud.
b. de dorpsraad consulteren bij de plannen.
5. Stand van Zaken Leefbaarheidsplan.
Het leefbaarheidsplan wordt doorgenomen.
Pinautomaat Rabobank:
Marc Winder deelt mee dat er contact is geweest met de Rabobank i.v.m. het plaatsen van
een pinautomaat in Aartswoud. Er is echter nog geen eindbeeld.
Het antwoord van de rabobank moet worden afgewacht.
Ontwikkeling Brede school:
Er is budget beschikbaar gesteld voor de duur van één jaar. Er is een coordinator aangesteld
die de ontwikkelingen begeleid. Binnenkort worden de plannen aan het college gepresenteerd.
De dorpsraad kan een reactie verwachten
Jeu de Boule:
Het verzoek is om een bankje te plaatsen bij de baan voor de wat oudere mensen.
Actie gemeente: navragen bij de afdeling groen of dit mogelijk is
Speelvoorziening:
Het oude speelhuisje wordt gesloopt en wordt niet herplaatst. E.e.a. in relatie met de aanleg
van de Jeu de boule baan. Wanneer dit duidelijk is wordt de dorpsraad geinformeerd.
Wanneer er daadwerkelijk een tekening is deze graag beschikbaar stellen aan de dorpsraad.
Actie gemeente: afdeling sport en recreatie stelt tekening beschikbaar.
Plantsoen snoeien rond de kerk:
Het snoeien rond de kerk is gedaan.
Snoeien monumentale bomen
Deze zijn inmiddels gesnoeid.
Op Schoolstraat 16 Aartswoud volgt een aanpassing voor het geleiden van de beukenbomen.
De heer Van Ierland stelt het wegvallen van de naschoolse opvang aan de orde. Jonge
gezinnen moeten zich wel kunnen blijven vestigen in Aartswoud en daarvoor is naschoolse
opvang een belangrijke voorziening voor (ouders en) kinderen.
De locoburgemeester deelt mee dat er conform de afspraken is gehandeld door de uitvoerder
van de kinderopvang, namelijk dat het aantal kinderen dat gebruik maakt te laag is om dit in
stand te houden. De inwoners van Aartswoud bepalen zelf voor een heel belangrijk deel de
leefbaarheid.

6. Schema vergaderingen 2013 dorpsraad met college van B&W
Data zijn akkoord, het schema staat vast.

7.

Rondvraag.
Motorcrossbaan:
Mevrouw Brouwer vraagt of Aartswoud niet meer in beeld voor een motorcrossbaan, het blijkt
dat met Den Helder een overeenkomst is gesloten dat sluiting plaatsvindt na een periode van
een bepaald aantal jaren.
Wethouder Stoker antwoordt dat plaatsing van een crossbaan vanuit de provincie is
uitgesloten.
De gemeente Opmeer blijft alert m.b.t. de ontwikkelingen.
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De heer Van Ierland merkt op dat handhaving op het recreatiepark “Wilhelminapark”
stringenter is geworden.
Locoburgemeester Deutekom antwoordt dat alle bewoners bericht hebben gehad dat zij
moeten aantonen dat zij niet permanent mogen wonen in dit recreatiepark.
Er is een uitsterfconstructie voor de bewoners die voor 2004 in dit park woonden.
De woningen zijn alleen te verkopen als recreatiewoning, dit is een gerechtelijk uitspraak.
In oktober komt er een beheersverordening recreatieparken Opmeer in de
commissievergadering, en deze komt in december in de gemeenteraad.
8. Sluiting.
De voorzitter/locoburgemeester dankt een ieder voor zijn komst en sluit daarna de
vergadering.
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