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CONCEPT NOTULEN ALGEMENE VERGADERING DORPSRAAD AARTSWOUD
D.D. 17 JANUARI 2013
± 45 aanwezigen
Afwezig: Roelof.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen vergadering d.d. 25 juni 2012
De notulen staan op de website van de DR www.dorpsraadaartswoud.nl. Dit zal
voortaan de op de agenda vermeld worden.
Geen op- of aanmerkingen.
3. Jaarverslag 2012
Is nog niet aangeleverd door Roelof. Komt in juni op de agenda.
4. Ingekomen stukken en mededelingen
Windenergie: Het Windplan Wieringenmeer voorziet in vervanging (1 op 1)
van de huidige windmolens langs de Westfriesedijk door grotere en hogere
windmolens, alsmede een uitbreiding van het aantal windmolens verspreid
over de gemeente Hollands Kroon.
Het is niet duidelijk welk scenario zal worden gekozen. Hoop is uitgesproken
voor clustering om zo effect te verminderen.
Kippenfarm: Zowel DR als gemeente Opmeer heeft een zienswijze ingediend
omdat niet duidelijk is wat de consequenties zijn qua fijnstof, geuroverlast en
toename vervoersbewegingen voor Aartswoud. Omgevingsvergunning 2e fase
is inmiddels ingegaan. MER is opgesteld . De MER zal op de website van de
DR geplaatst worden. We blijven het actief volgen daar waar het gaat om de
gevolgen voor Aartswoud.
Motorcross: Inmiddels weer actueel. De locatie in Den Helder is van de baan.
Er wordt weer naar een nieuwe locatie gezocht. DR blijft alert.
Onderhoud Westfriesedijk: De DR heeft kwestie van het fietspad en de
drempels op het kruispunt met de Zuiderzeestraat ingebracht in het overleg met
B&W. Wordt meegenomen in de plannen voor een grondige renovatie in
2015/16. De DR wordt geconsulteerd bij de plannen. Suggesties zijn altijd
welkom.
Verder wordt de bomenkap van het hoogheemraadschap nog aan de orde
gesteld. De heer Stoker deelt mede dat ook de gemeente onaangenaam verrast
was. Aanleiding was achterstallig onderhoud. Inmiddels is er een plan voor het

terugplaatsen van 410 bomen. Niet langs de Mienakker, omdat de berm daar te
smal is. Gemeente heeft in februari overleg met HH.
Vergaderdata 2013: 4 maart, 13 mei, 24 juni (kerk), 16 september, 25
november en 16 januari 2014. Ter kennisname. De vergaderingen zijn
openbaar. Als men een vergadering bij wil wonen, gaarne vooraf aanmelden.
5. Overleg College B&W/ Voortgang leefbaarheidsplan
Ongeveer 2 jaar terug zijn door het dorp op de meedenkavond, georganiseerd door de
Gemeente, ideeën en punten verzameld en samengevoegd. DR en B&W dragen zorg
voor voortgang en terugrapportage. Er is inmiddels een aantal punten gerealiseerd,
zoals de theetuin. De pinautomaat is in aanvraag bij de Rabobank.
De actuele versie komt op de website. Vragen? Laat het weten.
6. Stichting Kerkgebouw Aartswoud
Jan Dirk Rooker doet het woord namens de stichting.
Programma: 26 januari Kees van Kooten & The Ploctones en 30 maart Rita Reys met
het Ruud Jacobs trio, georganiseerd door Jazzkerk Aartswoud van Joost Patocka.
9 maart Skotwal (Country & Western op zijn Westfries), 12 oktober Back in Time
(koor) en 22 december het Neva Ensemble. Zie www.kerkaartswoud.nl of
www.jazzkerkaartswoud.nl.
In 2013 worden de zuiddakleien vernieuwd en het monteren van veiligheidshaken
voorbereid, wat in 2014 zal worden uitgevoerd.
In 2012 is de houtworm in dak en orgel bestreden door Pim Stoop en Tim Grootes. De
oude grafzerken zijn opgeknapt; er wordt nog bekeken waar ze geplaatst worden.
Ook is groot onderhoud van de ramen aan de zijkant uitgevoerd en een nieuwe
lichtinstallatie aangeschaft. De gemeente wordt bedankt voor het nieuwe straatwerk op
de parkeerplaats.
Momenteel worden de notariële aktes vernieuwd. Ook heeft er een bestuurswisseling
plaatsgevonden: Katja Kranenburg vervangt Jannet Deutekom.
Er zijn plannen, maar nog geen concrete, voor de restauratie van de toren.
7. Bestuurssamenstelling
Aftredend en niet herkiesbaar: Erna Blaauwgeers. Erna wordt bedankt voor haar inzet
gedurende 8 jaar, voor o.a de motorcroos en het AED project.
Frank van Staveren wordt haar opvolger. Het bestuur heet Frank van harte welkom.
8. Jeu de boulesbaan
Omdat Lokaal Actief Aartswoud de indruk krijgt dat men nogal kritisch is t.a.v. de
jeu-de-boulesbaan is de vraag of er mensen zijn die bedenkingen hebben tegen de jeude-boulesbaan. Er zijn inderdaad wel bedenkingen tegen de beoogde locatie, bij het
voetbalveld. Het zou mooier zijn als de baan een centrale plek in het dorp zou krijgen.
De vliegwielen worden genoemd. Ger vraagt zich of af of er überhaupt wel behoefte is
aan een baan, of dat er een behoefte gecreëerd wordt. Meg Verkleij wijst er nog op dat
als de baan wel bij AGSV komt, de drainage goed geregeld moet worden.
9. Rondvraag en sluiting
Charlotte Zeilstra vraagt naar de procedure bij een bestuurswisseling. Michel
antwoordt dat het bestuur zelf kandidaten zoekt als er geen vrijwillige aanmeldingen
zijn. Men moet wel voldoen aan een profiel. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers
en die kunnen zich melden.

Chris van het Groene Paadje deelt mede dat de naam van het Groene Paadje al een
paar keer veranderd is (Koningspade), maar dat er sinds een maand of 4/5 helemaal
geen naambord meer staat. Dit kan voor ambulance/brandweer voor problemen
zorgen. De gemeente gaat hier achteraan.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Na de vergadering stellen de beheerders van de zorgboerderij, Corina en Stefan, zich voor.
Na de pauze vertellen Paula Feld, coördinator van de Brede School (gemeente) en Wil
Bankras, directeur van de Dubbele Punt, over de brede school in Aartswoud.

