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. 20-02-2014
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

cafe de Stompetoren
20.00 uur
Joke Commandeur, Frank Rooker, Roelof Kalsbeek, Frank van Staveren,
Michel van Ierland, Margriet Brouwer, Jacco Glas
ca 65
Roelof Kalsbeek

1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur.
2. Notulen 24-06-2013 goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
-handtekeningen op actielijst voorstanders motorcrosscentrum op NC10 locatie
-Er wordt door Dirk Rooker informatie gegeven over de plannen van de fa Rooker om een
uitbreiding van de veehouderijactiviteiten te realiseren. Sjaak Verwer bespreekt namens de
omwonenden over de daar levende bezwaren. De gemeente ziet vooralsnog geen aanleiding
medewerking aan de plannen te onthouden

4. Windmolens: De Nuon samen met ECN en Windcollectief Wieringermeer samenwerkend
onder de naam Windkracht Wieringermeer willen een windmolenpark in de Wieringermeer
realiseren, waarbij de huidige windmolens worden opgeschaald en in lijnopstelling geplaatst
worden. Hierbij is het de bedoeling, dat de huidige solitair staande molens verdwijnen.
5. Leefbaarheidsplan
Het zgn. laaghangend fruit is geplukt. Dit wil zeggen dat de meeste door de Dorpsraad
aangedragen kleinschalige en snel te realiseren plannen de laatste jaren gerealiseerd zijn.
Zo is er een Jeu de Boules baan aangelegd, div picknickplaatsen gerealiseerd, het terrein
rond de vliegwielen aangepast en opgeknapt, aanlegsteigers geplaatst een
bomenbeleidsplan gerealiseerd, een theetuin gestart, de mogelijkheid huurhuizen aan de
bewoners te koop aan te bieden, stolpensplitsing mogelijk gemaakt, fietssuggestiestroken
aangelegd, busverbindingen behouden, smileys geplaatst ter verhoging en monitoring
verkeersveiligheid, ontwikkeling brede school gestart, Lokaal Actief geïnitieerd.

Dit betekend niet dat de dorpsontwikkeling afgerond is, maar dat we moeten nadenken
wat er in de toekomst nodig is om ons dorp leefbaar te houden. Hiertoe worden inwoners
opgeroepen ideeën te opperen en deze aan de Dorpsraad kenbaar te maken.
6. Motorcross: Geen nieuwe ontwikkelingen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn aanstaande en
verwacht wordt dat nu Den Helder geen terrein beschikbaar stelt, er na de verkiezingen
opnieuw een initiatief van de Noord-Hollandse Motorsport Federatie komt met
betrekking tot een geschikt terrein.
Hierop vooruitlopend hebben enkele jonge inwoners een mini enquête gehouden
onder de inwoners van Aartswoud om hun bereidheid tot steun voor een dergelijke
locatie in de nabijheid van ons dorp te onderzoeken. Tegen de tijd, dat de NHMF
weer serieuze plannen ontvouwd en bv de locatie NC10 van stal wordt gehaald,
zullen de inwoners worden voorgelicht over de voor en nadelen van zo’n locatie in de
nabijheid van Aartswoud.

7. Verslag Stichting Kerkgebouw Aartswoud:
De klok is vernieuwd
De afwatering van de toren is gerepareerd en er is gevoegd
Aan de zuidkant zijn de leien vernieuwd, wat houtwerk vervangen en muurankers
opnieuw verankerd
Er zijn nieuwe toiletten geplaatst
In november 2014 is de volgende Kerkeveiling gepland

8. Bestuurssamenstelling: Aftredend zijn Jacco Glas (al 16 jaar lid van) en Joke Commandeur
(al 8 jaar lid van).
We zoeken kandidaten
9. Rondvraag:
Geen vragen uit het publiek
Mededeling vanuit school: Lege flessen actie tbv natuurpad rondom school
Lillianefonds Op 13 maart maakt de school herrie tbv het goede doel.
Verkeersoverlast: Een aantal bewoners ervaren rond 0.500 uur overlast van
waarschijnlijk een melkwagen

Sluiting

