Stichting Dorpsraad Aartswoud
Secretariaat:

Frank Rooker
Schoolstraat
1719 AT Aartswoud
Tel.: 06 18118143
E-mail: graszaad@hotmail.com

Notulen jaarvergadering Dorpsraad Aartswoud
d.d. 15-01-2015
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:

Kerk bovenzaal
20.00 uur
Frank Rooker, Roelof Kalsbeek, Frank van Staveren, Michel van Ierland,
Margriet Brouwer, Natasja van de Thiel

Afwezig:
Toehoorders:
> 50 pers. moesten wegens ruimtegebrek mensen teleurstellen. E.e.a. zal op
de Website snel worden geplaatst
Notulen:
Roelof Kalsbeek
1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur
2. Notulen 26 juni 2014 goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
Vergaderdata: 2 maart, 8 juni, 22 juni (kerk)
Op 19 september 1966 was de oprichtingsvergadering van de Dorpsraad Aartswoud. Ofwel op
19 september 2016 bestaat de Dorpsraad 50 jaar!!!
4. Jaarverslag voorgelezen (zie website)
5. Verslag Stichting Kerkgebouw Aartswoud
Sjaak Verwer geeft aan dat er in 2014 veel aanpassingen aan de kerk zijn afgerond. Zo is er een
nieuwe moderne toiletunit gebouwd, is er gevelverlichting geplaatst en is de restauratie van de
gevelankers, dakbeschot en de leien aan de zuidzijde van het dak afgerond. Voor 2015 wordt er
gekeken of er plek is om 3 gevonden vloergrafzerken te restaureren en te herplaatsen. Al deze
werkzaamheden tot behoud van het Kerkgebouw kunnen worden gefinancierd door donateurs,
het organiseren van tal van activiteiten en de opbrengst van de Kerkeveiling (deze keer €
27.000,00)
6. Motorcross
In het jaarverslag 2014 vindt u de stand van zaken tot nu toe. In dit verslag werd gemeld, dat in
januari het onderwerp “motorcross” in Provinciale Staten op de agenda zou staan, waarbij de
Dorpsraad zou inspreken. Op 12 januari 2015 stond de motorcross geagendeerd. Michel heeft
hier namens de Dorpsraad ingesproken. Hoofd punten om deze keuze te heroverwegen
betroffen:
1) Geluid hoort bij geluid.
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2) De leefbaarheid van de bewoners wordt ernstig aangetast door lawaai en de consequenties
zijn onvoldoende inzichtelijk
3) Het beleid van rust en ruimte, kenmerkend voor dit deel van de provincie wordt verstoord.
In de verschillende streek- en beleidsplannen (zoals de vastgestelde structuurvisie 2040)
wordt aangegeven, dat men in dit deel van de provincie de steeds zeldzamer wordende
waarden rust en stilte wil handhaven en beschermen. Kortom de borging van de ecologische
hoofdstructuur en cultuur historische waarde zoals aanwezig bij de NC10.
Er ontspon zich een half uur durende discussie in het provincie huis. Waar eerst steun vermoed
werd voor het NC10 plan, bleek Gedeputeerde Talsma toch te kiezen voor een hernieuwde
dialoog met Den Helder om deze eraan te herinneren dat het van goed bestuur getuigt gemaakte
afspraken (voor 3 jaar) na te komen v.w.b. de eerder gemaakte afspraken.
Uit de zaal komen suggesties de gedeputeerden wederom uit te nodigen de locatie te komen
bekijken en zo hen te laten ervaren welke impact een motorsportcentrum op de NC10 locatie
heeft voor het dorp Aartswoud. De Dorpsraad is zeker van plan dit indien nodig weer te doen.
7. Windplan Wieringermeer
Vanaf 5 december tot 15 januari hebben de ontwerpbesluiten betreffende de aanvraag van
Windkracht Wieringermeer ter inzage gelegen bij de Gemeente Hollands Kroon, de
Verwachting 1, Anna Pauwlowna
Windkracht Wieringermeer is een samenwerkingsverband tussen ECN en Windcollectief
Wieringermeer (een samenwerkingsverband tussen Nuon en 27 agrariërs). Windkracht wil
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.
Hier tussendoor lopen de vervangingsaanvragen voor windturbines, omdat de huidige
subsidieregeling SDE (subsidieregeling duurzame energieproductie) afloopt. Deze nieuwe
molens komen wel weer in aanmerking voor subsidie via de nieuwe SDE+ regeling. Zie
http://nlvow.nl/2014/11/dubbele-subsidie-door-vervangen-jonge-windturbines/ Het valt
hierbij op dat de vervangers ongeveer dezelfde capaciteit en tiphoogte hebben als de oude te
vervangen turbines, maar mogelijk efficiënter werken.
De combinatie ECN/Nuon heeft een omgevingsraad ingesteld, om overlast in kaart te
brengen. Zo zal er een financiële compensatie mogelijk worden gemaakt om overlast te
compenseren. Dit neemt uiteraard de overlast niet weg.
8. 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. Verder zal de
Dorpsraad een zgn. bot (benen op tafel) overleg hebben met de gemeente om zonder last of
ruggespraak te discussiëren over hoe de toekomst van het dorp eruit zou kunnen komen te
zien.
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9. Stal Rooker
Het ontwerp van een nieuwe stal heeft inmiddels ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen
ingediend door diverse partijen. Er ontspint zich een emotionele discussie over het waarom en
plaats van de stal. Er zullen ca. 274 melkkoeien worden gehuisvest, naast zo’n 140 stuks
jongvee/droge koeien etc. De stal dient ter vervanging van de ouderwetse huisvesting en om de
uitbreiding van het aantal stuks vee mogelijk te maken en de huisvesting kwalitatief te
verbeteren. De emotie spitst zich vooral toe op de omvang van de nieuwe stal( 40 x 86x12m).
Men vindt dat er naar argumenten van omwonenden slecht is geluisterd en een dialoog heeft
ontbroken. De veehouder daarentegen is van mening dat op diverse openbare Dorpsraad
vergaderingen openheid voorop heeft gestaan. Hij betoogd ondermeer, dat geheel volgens de
regelgeving is gewerkt en e.e.a. aan fingerend beleid zal worden getoetst. Anders had de
gemeente uiteraard niet meegewerkt aan de oprichting van de stal. De Dorpsraad hoopt, dat de
impact die deze controverse op de omgang met elkaar heeft, langzaam naar de achtergrond zal
verdwijnen en we in dialoog blijven met elkaar opzoek naar inpasbaarheid en draagbaarheid.
10. Aftreden en benoemen nieuwe bestuursleden:
Enigszins onverwacht heeft Francien van Tuinen de secretaris functie van de dorpsraad
neergelegd. Zij kon het lidmaatschap niet combineren met haar drukke werkzaamheden. Frank
Rooker heeft tijdelijk het secretariaat overgenomen. We zijn op zoek naar nieuwe kandidaten.
Daarnaast loopt het voorzitterstermijn van Michel van Ierland dit jaar af. Ook hiervoor kunnen
kandidaten zich aanmelden.
Vanuit de toehoorders wordt aangegeven dat een oproep hiervoor beter werkt door bewoners
persoonlijk aan te spreken dan dit in het openbaar te benoemen.
11. Kruispunt Zuiderzeestraat – N239
Zoals u in de krant heeft kunnen lezen is voor deze kruising gekozen voor een
enkelstroomsrotonde. Het fietspad langs de N239 wordt een onverplicht fietspad (er veranderd
dus niets). De werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.
12. Rondvraag:
Klaas Beunder: Aan het begin van de Braakweg staat een 60 km bord. Klaas betoogd dat deze
weg binnen de bebouwde kom ligt en hier dus een 50 km zone is. Wij weten het ook niet, maar
mogelijk is de gemeente voor deze weg geen wegbeheerder en is het een buitengebiedweg. We
zullen het navragen.
Zou er op de openbare begraafplaats niet een urnenmuur kunnen komen, zodat mensen niet
alleen op de strooiplaats zijn aangewezen wanneer zij hun geliefden willen herdenken. Dit zal
worden besproken met het kerkbestuur.

Na de pauze geeft mw. Vera Philips namens de gemeente Opmeer een toelichting op de nieuwe
WMO welke per 1 januari 2015 van kracht is geworden.

Sluiting
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