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. 16-06-2014
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

Kerk
20.00 uur
Joke Commandeur, Frank Rooker, Roelof Kalsbeek, Frank van Staveren,
Margriet Brouwer, Jacco Glas
Michel van Ierland
ca 27
Margriet Brouwer

1. Opening door de Roelof Kalsbeek om 20.00 uur.
2. Notulen 20 2-2014 goedgekeurd, staan op de website van de dorpsraad:
www.dorpsraadaartswoud.nl
3. Ingekomen stukken en mededelingen: Geen
4. Wijzigingen bestuurssamenstelling: Joke Commandeur treedt na 8 jaar af en wordt
opgevolgd door Francien van Tuinen, wonend aan de Schoolstraat. Zij neemt ook de functie
van secretatis over. Jacco Glas neemt na 16 jaar afscheid van de dorpsraad. Hij wordt
opgevolgd door Natasja van der Tiel. Natasja woont aan de Wilhelminalaan. Jacco en Joke
worden ontzettend bedankt voor hun inzet van afgelopen jaar en krijgen een presentje.
5. Motorcross Wieringermeer: Gemeenteraad Hollandse Kroon staat achter de keuze voor
haalbaarheidsonderzoek motorcrosslocatie NC10 locatie Alkmaarseweg Rotonde
Groetkanaal. Daarmee staat de locatie NC10 weer “in the picture”.
Vraag: Een aantal maanden geleden is een handtekeningenactie geweest in Aartswoud e.o.
Daaruit bleek dat er voorstanders zijn voor een locatie met motorcross. Hoe nu verder?
Voorstel is om te onderzoeken naar mogelijkheden voor serieuze enquête vanuit de
dorpsraad waarin daadwerkelijke voor- en nadelen benoemd worden.
6. Leefbaarheidsplan: Een aantal punten zijn inmiddels gerealiseerd / aandacht aan gegeven
waaronder: picknickset bij de Grote Wielen, ontwikkeling brede school (maar dit is helaas
weer op een laag pitje gezet vanwege stopzetten coördinator van “De Brede School” wegens
het niet beschikbaar zijn van voldoende financiële middelen), aanleg jeu de boulebaan via
Lokaal Actief Aartswoud en mogelijkheid verkoop huurhuis voor huurder.
Nieuwe ideeën met betrekking tot recreatiewoningen Bongerd/Wilhelminalaan: omzetten van
recreatiewoningen naar woonwijk, groep bewoners zal actief met gemeente in overleg
moeten.
Het verkeer in Aartswoud lijkt steeds zwaarder te zijn en sneller te gaan, wat voor overlast
kan zorgen. Gevoel is dat dit met name groot en zwaar transportverkeer betreft. Bewoners
wordt gevraagd het bedrijf waarvoor het desbetreffende transportauto rijdt te melden aan de
gemeente, of zelf contact op te nemen met het bedrijf en een melding te doen.
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Overige nieuwe ideeën die de leefbaarheid van ons dorp kan versterken kunnen gezonden
worden naar www.dorpsraadaartswoud.nl.
7. Rondvraag: gaat dorpsraad een standpunt innemen wat betreft grootschalige bedrijvigheid?
Nee, de dorpsraad kan geen standpunt innemen, maar wil openheid en overleg hierover
bewerkstelligen.
8. Sluiting
PAUZE
Na de Pauze heeft een vertegenwoordiger van de Nuon een presentatie gegeven over het
nieuwe windplan in de Wieringermeer.
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