Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
Datum:
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

30 november 2015
Wilhelminalaan 13, Aartswoud
20.00 uur
Jack Kranenburg, Frank Rooker, Roelof Kalsbeek, Frank van Staveren,
Margriet Brouwer, Jacco Bos en Natasja van der Thiel
geen
Natasja van der Thiel

1. De voorzitter opent de vergadering.
2. Notulen van 7 september 2015 worden goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
 We hebben 27 mailadressen ontvangen van de bewoners tot dusver. Tijdens de
jaarvergadering leggen we een lijst neer die langs toehoorders gaat zodat deze hun mailadres
achter kunnen laten.
 Kamer van Koophandel is nog niet nagekeken door Roelof.
 We zijn uitgenodigd voor de welkomstborrel van de nieuwe bewoners van de Pastorie op 20
december 2015. Jack zorgt voor een flesje kruidenbitter namens de Dorpsraad. Zijn er
verder nog nieuwe inwoners? De familie Slagter en dhr Frank Mol. Jack gaat langs deze
inwoners. De familie die in de woning van de familie Jissink is komen worden zijn
inmiddels alweer even woonachtig en hebben de bewoners gevonden. Vanaf nu gaan we alle
nieuwe inwoers af. Op de agenda van de jaarvergadering zullen we de inwoners verzoeken
nieuwe bewoners aan ons door te geven.
 We hebben 2 mails ontvangen van de heer Slot. Deze hebben we doorgezonden naar de
gemeente. Betreft een individueel probleem welke niet door de dorpsraad behandeld
worden.
4. Motorcross
Geen nieuws. Blijft bij interne vergadering op de agenda. Gaat van de jaarvergadring agenda
af totdat er nieuwe ontwikkelingen zijn.
5. Windplan Wieringermeer
Geen nieuws. Blijft bij interne vergadering op de agenda. Gaat van de jaarvergadring agenda af
totdat er nieuwe ontwikkelingen zijn.
6. Recreatiepark
Geen nieuws. Blijft op de interne vergadering op de agenda. Gaat van de jaarvergadring agenda
af totdat er nieuwe ontwikkelingen zijn.
7. Leefbaarheidsplan
Alle punten uit de cessie van de bewoners hebben we doorgenomen tijdens een eerdere
bijeenkomst. Wij hebben een eerste opzet van het leefbaarheidsplan naar de gemeente
gemaild. Wij zijn op dit moment in afwachtiging van de gemeente. Begin januari sturen wij
een mail als we nog geen reactie hebben ontvangen.
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8. Verkeersveiligheid
De ANWB heeft het rapport af. In nhet rapport staan een aantal aanbevelingen richting het
Hoogheemraadschap. Als eerste lichten wij als Dorpsraad 3 punten uit waarmee we aan de slag
willen gaan:
 Kruispunt richting de school
 Kruispunt Zuiderzeestraat-Schoolstaat
 Kruispunt Korte Wuijver-Gouwe
Met het kruispunt richting de school nemen wij het initiatief richting de bewoners die op de
hoek van deze kruising wonen. Frank Rooker is langs geweest en in de zomer van 2017 wordt
de tuin opnieuw ingericht. De vraag is gesteld of zij bij deze herinrichting rekening willen
houden met het zicht voor het verkeer op deze kruising.
Voor het kruispunt Zuiderzeestraat-Schoolstraat is de aanbeveling om hiervan een afbuigende
voorrangsweg te maken. Bestuurders die vanaf de Gouwe komen dienen dan te stoppen. Jack
zal bij de 3 woningen die bij deze kruising het dichts betrokkens zijn langs gaan om deze optie
bij de bewoners aan te geven en te peilen wat hen reactie op deze herinrichting is. Daarnaast
bespreken we deze herinrichting met het Hoogheemraadschap.
Het kruispunt Korte Wuijver-Gouwe gaan we in ieder geval langs bij de bewoners met de heg
die het zicht op de kruising belemmerd. Uit het rapport kwam naar voren dat dit een eerste
verbetering zou opleveren. Daarnaast gaan we met het Hoogheemraadschap in gesprek over het
beter zichtbaar maken van het kruispunt. Dit kan doordat de fietssuggestie stroken worden
verbreed en rood geasfalteerd worden. Daarnaast door er een flauwe heuvel van de maken gelijk
aan die van de kruising De Gouwe-Oosterboekelweg.
We worden als Dorpsraad met enige regelmaat aangesproken op verkeer wat te hard rijdt.
Tijdens de jaarvergadering zal benoemd worden dat bewoners deze bestuurders zelf aan dienen
te spreken. De Dorpsraad kan kijken naar de inrichting van de wegen zoals wij nu gaan doen,
echter per bestuurder aanspreken doen wij niet.
9. Stal Rooker
De aanpassingen die de familie Rooker heeft voorgesteld hebben er niet toegeleid dat de
bewoners die bezwaar hebben gemaakt deze hebben ingetrokken. De procedures lopen door.
Zolang deze lopen is er geen nieuws te vermelden.
Blijft bij interne vergadering op de agenda. Gaat van de jaarvergadring agenda af totdat er
nieuwe ontwikkelingen zijn.
10. Agenda jaarvergadering januari 2016
Punten waar onze focus op ligt zijn het leefbaarheidsplan en de verkeersveiligheid. Deze komen
op de agenda te staan.
De uileman is op dit moment ziek. In januari kijken we of hij al opgeknapt is. We gaan wel
nadenken voor een alternatief zodat we iets achter de hand hebben.
We gaan nadenken over andere onderwerpen voor na de pauze. We willen bijvoorbeeld meer
jongeren trekken en voorkomen dat de helft na de pauze al naar huis gaat. 2 Eerste suggesties
zijn Hans van Goorn van Parijs-Dakar en de brandweer.
11. Rondvraag
 Is er al gekeken bij de begraafplaats? Nee nog niet. Margriet en FrankR gaan er
kijken en geven bij de gemeente aan wat de bevindingen zijn. Margriet mailt naar het
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secretariaat van de Dorpsraad zodat we de 2 mails die we ontvangen hebben kunnen
beantwoorden.
Margriet is aanwezig geweest bij de MR veragdering van de school. De MR zal de
Dorpsraad uitnodigen tijdens een volgende vergadering zodat we kunnen kijken waar
de Dorpsraad en de MR elkaar kunnen ondersteunen bij het promoten van de school.
Voorstel is om met alle verenigingen in gesprek te gaan van Aartswoud. Zo kunnen
we kijken of er bijvoorbeeld een algemene folder van Aartswoud, benaderen nieuwe
bewoners, mailbestanden delen. Voor de verenigingen houden we onze website aan
als leidraad welke verenigingen we gaan benaderen.

Jack sluit de vergadering.
Actiepuntenlijst
Nr
00013

Datum
7-9-15

Wie
Margriet
en
FrankR

Wat
Kijken bij het kerkhof en
vervolgactie bepalen

Wanneer
Januari 2016

00014

7-9-15

Natasja

Prullebak bij het bankje Blote Biene
Pad bij de gemeente voorleggen

??

00015

30-11-15

Margriet
en
Natasja

Langsgaan bij de familie Brakeboer
ivm heg

December
2015

00016

30-11-15

Roelof

Kamer van Koophandel nakijken

Januari 2016

00017

30-11-15

Natasja

Agenda en maillijst maken voor
jaarveragdering

Januari 2016

00018

30-11-15

Jack

Langsgaan bij nieuwe bewoners

Januari 2016

00019

30-11-15

Natasja

Gemeente mailen begin januari ivm
stand van zaken leefbaarheidsplan

3 januari
2016

00020

30-11-15

Jack

Langsgaan bij de 3 woningen
kruispunt SchoolstraatZuiderzeestraat

Januari 2016

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretariaat:
Algemeen leden:
Mailadres:

Jack Kranenburg
Roelof Kalsbeek
Natasja van der Thiel
Margriet Brouwer, Frank Rooker, Frank van Staveren en Jacco Bos
secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl

3

