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Concept notulen algemene vergadering dorpsraad Aartswoud
d.d. 19 januari 2012
± 33 aanwezigen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen jaarvergadering d.d. 20 juni 2011
Koen leest de notulen voor. Geen opmerkingen. Alle notulen staan tegenwoordig op
de website.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Vergaderdata 2012: 5 maart, 7 mei, 25 juni (kerk), 17 september, 19 november en
17 januari 2013.
Brief van de Culturele Commissie Aartswoud de inzake de zomertentoonstelling
in de kerk. Thema is boerenerven en boerenhekken, van vrijdag 13 juli t/m 26
augustus.
4. Jaarverslag 2011
Koen leest het jaarverslag voor. Staat ook op de website. Irma Rooker vraagt of het
motorcrossterrein weer in beeld komt nu het in Den Helder is afgeblazen. Koen
antwoordt dat de provincie nog in gesprek is met Den Helder, maar we moeten alert
blijven.
5. Korte presentatie website
Door Margriet.
6. Stand van zaken rundveemuseum
Sinds medio december is begonnen met de verbouwing van de boerderij. Streven is
dat de boerderij voor de bouwvak klaar is. De bewoners komen er nog dit jaar in.
In februari wordt gestart met de bouw van de stal.
Op 9 maart wordt de eerste paal gevierd en worden alle contracten getekend tussen
Intermaris, de Prinsenstichting en de Stichting Rundveemuseum.
De opening is gepland in 2013.
Foto’s van de bouw zijn te zien op de website van Hanneke de Boer.

7. Verslag Stichting tot Behoud Kerk Aartswoud
De kerkenveiling van 29 oktober heeft € 26.500,00 opgeleverd. Ter vergelijking: in
2008 € 28.400,-- en 2005 € 23.800,00. De aangevraagde subsidie voor het 6-jarig
onderhoudsplan is in 2011 afgewezen/uitgeloot. Er wordt weer een nieuwe aanvraag
ingediend voor 1 miljoen euro (incl. orgel), waarvan 60% subsidie. Intussen gaat het
onderhoud gewoon door (50% subsidie). Momenteel worden de muren buitenom
gevoegd, ramen vervangen en het ijzerwerk gerepareerd. Ankers in de muren
worden gerepareerd en roestwerend gemaakt. In het voorportaal komt een nieuwe
toiletgroep met 3 toiletten, er staat een nieuwe kachel in de consistoriekamer en de
kap wordt schoongemaakt om evt. houtworm te traceren.
Geplande evenementen:
28 januari Jules Deelder en Benjamin Hermans,
11 februari de Ierse band Kilshannig
14 oktober Back in Time (koor) en
22 december 2013 komt het Neva Ensemble weer.
Ook de kerk krijgt een eigen website waar alle informatie op komt te staan.
8. Bestuurssamenstelling
Koen treedt na 8 jaar dorpsraad, waarvan 7 jaar voorzitter, af. Michel, die nu 3 jaar in
de dorpsraad zit, volgt hem op als voorzitter. Frank Rooker wordt nieuw bestuurslid.
Michel bedankt Koen voor zijn inzet en overhandigt hem een kruikje Blotebienebitter
met twee borrelglaasjes met inscriptie.
9. Stand van zaken meedenkavond 27 september 2011
Na de meedenkavond van 27 september heeft de burgemeester nog een avond met
de jeugd gesproken, die, behalve de reeds genoemde punten, nog een pinautomaat
op het dorp mist. De punten zijn in een sterkte/zwakte matrix gezet en naar
aanleiding hiervan wordt een aktielijst opgesteld, die als het meezit in de vergadering
van juni besproken kan worden.
10. Rondvraag
Marco Visser informeert of de dorpsraad zich ook bemoeit met de financiële
problemen van Allure. Omdat de school van groot belang is voor de leefbaarheid
van het dorp is dit zeker een punt om in de gaten te houden.
Johan Nieuwenhuizen vraagt hoe het staat met zijn voorstel om op de
westfriesedijk, net als bij Lambertschaag, drempels neer te leggen. Omdat het
een provinciale weg is, ligt dit voorstel bij de provincie. De dorpsraad informeert
naar de stand van zaken.
Meindert Nieuweboer stelt voor zijn klacht inzake het smalle en slechte fietspad
langs de dijk, waar de provincie niets aan wil doen omdat het alleen voor de
bewoners is, bij dit voorstel mee te nemen. Johan voegt hier nog aan toe dat
fietsers nu over de Koggenrandweg gaan, wat onveilig is i.v.m. het vele zware
landbouwverkeer dat daar rijdt. De dorpsraad neemt dit mee.
Jan Dirk Rooker merkt op dat de lantaarnpaal in de bocht van de Schoolstraat,
ondanks herhaalde verzoeken, nog steeds niet gerepareerd is. Hij blijkt het
inmiddels te doen, weet zijn echtgenote.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Na de pauze is er een lezing van de heer Diederik Aten, historicus van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, over Noord-Hollandse
marktoorlogen tussen 1500 en 1800.

