ACTIEGERICHT LEEFBAARHEIDSPLAN AARTSWOUD
Sociale cohesie

Sport

Onderwijs
Bedrijvigheid/
recreatie en
toerisme

Wonen

Verkeer &
vervoer1

Openbare ruimte

kracht
Groot verenigingsleven
Veel burenhulp
Kinderkermis
Enthousiaste dorpsraad

zwakte
Café vaak dicht
Afwezigheid pinautomaat

Goede voorzieningen

School zorgt voor
verbinding
Agrarische uitstraling

Landelijk lintbebouwing

Hoofdzakelijk verkeer van
eigen bewoners

Mooi openbaar groen

Samenhang kerk –
school – café
Gebruik gymzaal
Weinig kleinschalige
bedrijvigheid
Openingstijden café

kans
Beter benutten van
voorzieningen zoals gymzaal
Speelplekken op AGSV
Café centrale multifunctionele
functie geven meer dan
uitgaansgelegenheid
Laagdrempelige activiteiten
(jeu de boules)
Pinautomaat in café
Overdekte tribune AGSV
Veldverlichting AGSV
Afstemming verenigingen met
school
Brede school
Kleinschalige werkgelegenheid
Theetuinen
Rundveemuseum
Picknickbank bij de vliegwielen
en de weelkade
Meer bankjes in natuurgebied

Bescheiden
nieuwbouw
Beperkt aantal
huurwoningen
Beperkt aantal
nieuwbouw
mogelijkheden

Starters- of zorgwoningen in
voormalige boerderij
bestaande huurwoningen door
1 huurder te laten bewonen
(toewijzingsbeleid)
nieuwbouw op eigen grond
pastorie voor (vitale)
ouderenhuisvesting
kangoeroe woningen

Scholieren lijnbus

Bestemmingsverkeersborden
Buurtbus naar transferium
Abbekerk
30 km zone in het dorp

Begroeiing rond
kerk

bedreiging
Evenwichtige
samenstelling
bewoners

Prullenbakken bij bankjes

Daling aantal
sporters

Acties/maatregelen op korte termijn < 2 jaar
RABO-bank een verzoek doen voor een
pin-automaat
ruimte bieden voor incidentele
evenementen O(ontheffingsmogelijkheid
wabo max 3 per jaar)
versterking/stimulering gebruikmaking van
bijv. gymzaal, kerk e.d. via lokaal aktief
benutten kerkgebouw NH Kerk
Lokaal Actief (in uitvoering)
Ontwikkeling Brede school en inzet van
combinatiefunctionarissen

Daling aantal
kinderen
Megastallen
Na vergunningverlening beperkte
mogelijkheden van
sturing op bv
aanrijtijden,
verkeersintensiteit

Vertrek jeugd
Verval van
karakteristieke
stolpboerderijen
Grootschalige
ontwikkelingen
nabij de gemeente
Opmeer
(megastallen,
windmolenpark,
motorcross)
Verkeersveiligheid
Vrachtverkeer
Afname buslijnen

Ontwikkeling Brede school en inzet van
combinatiefunctionarissen
wandelroutes versterken.
Wandelroute Groene Pade-Langereis icm
natuurbouw
In bestemmingsplan buitengebied expliciet
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activiteit/onderzoek gestart

actie gaat niet door

De wegen in Aartswoud hebben een gebiedsontsluitende functie en kunnen niet ingericht worden als 30 km-zone

Ondersteunen dorpsraad met bezwaar- en
beroep tegen grootschalige ontwikkelingen
buiten de gemeente Opmeer

rekeninghouden met nevenactiviteiten
aanleg theetuin Aartswoud (vergunning is
verleend)
Overleg met HHNK over plaatsing bankjes
en picknickplaatsen nabij
waterbergingsprojecten
plaatsen een bank bij het
vliegwielenmonument
onderzoek aanleg steigers bij vaarroute
West-Friesland
Verkoop huurwoningen aan zittende

CPO –project (bij voldoende belangstelling)

huurders (Zuiderzeestraat)
(onder voorwaarden) medewerking aan
splitsing van stolpen (stolpenbeleid)
Ruimte voor Ruimteregeling toepassen
(opruimen grootschalige
bedrijfsgebouwen, woning(en) terug)

Overleg met Connexion over buurtbus
richting transferium Abbekerk
Fietssuggestiestroken en kommaatregelen
zijn uitgevoerd
extra controles uitvoeren en

Geen tijdig
onderhoud
openbaar groen

snelheidsdisplay plaatsen.
Inwoners aanspreken op verkeersgedrag
Minder vrachtverkeer
Plantsoen snoeien rond kerk (taak

behoud monumentale bomen conform

kerkbestuur)
Gemeente draagt zorg voor
groenonderhoud rond begraafplaats en

bomenbeleidsplan
Tegengaan van verrommeling (dmv
bestemmingsplan en toezicht op erven en

pad rechts van de kerk
Plaatsen prullenbakken bij bankjes (reeds

terreinen)

aanwezig)

actie afgerond

Acties/maatregelen op lange termijn 2-10 jaar
Onderzoek bundeling van voorzieningen om de
ontmoetingsfunctie te versterken: een zgn
dorpshuis plus (b.v. afhaalpunt voor dagelijkse
boodschappen, boeken service van de
bibliotheek, artsbezoek). Met gebruikmaking
van huidige accommodaties: gymzaal, kerk,
café.

Actiegericht leefbaarheidsplan Aartswoud 2012
Aartswoud is een dorp in de gemeente Opmeer (West-Friesland) in de provincie Noord-Holland met circa
500 inwoners.
In de middeleeuwen en tot aan de drooglegging van eerst het ouderlandentocht en het latere Wieringermeer
lag Aartswoud nog aan zee, de Zuiderzee. Het ligt nog wel altijd aan de Westfriese Omringdijk, maar de
haven is verdwenen. Een gedeelte van het Wieringermeer is vernoemd naar het dorp, dit gedeelte heet
Aartswouderhoofdwijk en is gelegen tussen het dorp Middenmeer en Ouderlandentocht.
Een bekend bouwwerk in het dorp is de
Nederlands Hervormde Kerk uit 1884 met
16e-eeuwse toren. De rijk gesneden
herenbank stamt uit 1641 en behoorde
blijkens het afgebeelde wapen toe aan de
Zeeuwse familie Soete van Laecken. Het
orgel werd in 1885 gebouwd door de Duitse
orgelbouwer Richard Paul Ibach.
Verhalen gaan dat de vierkante en stompe
toren van de kerk ook als vuurtoren
fungeerde. Dit vanwege het feit dat de kust
bij Aartswoud als zeer gevaarlijk te boek
stond. Het ontsteken van de vuurtoren zou
ook wel gedaan zijn om schepen expres in
moeilijkheden te brengen. Bij een
schipbreuk kon de (arme) bevolking van het
dorp dan profiteren van de goederen die
aanspoelden. Het is niet bekend of en hoe
vaak deze werkwijze door de Aartswouders
werkelijk is toegepast.
Eén van de oudste gebouwen is een voormalig café uit de 15e eeuw, thans in gebruik als woonhuis. Het café
floreerde onder meer in de periode dat Aartswoud een dorp met veel walvisvaarders was.

