Stichting Dorpsraad Aartswoud
Secretariaat:

Frank Rooker
Schoolstraat
1719 AT Aartswoud

Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
d.d. 02-03-2015
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

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

1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur
2. Notulen 15 jan 2015 goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
Vergaderdata: 8 juni (DR), 25 juni (kerk)
Op 19 september 1966 was de oprichtingsvergadering van de Dorpsraad Aartswoud. Ofwel
op 19 september 2016 bestaat de Dorpsraad 50 jaar!!!
Michel stopt eind juni met de Dorpsraad, hij besluit zich nu de termijn afloopt niet opnieuw
herkiesbaar te stellen. Hij heeft samen met een partner een eigen bedrijf opgericht, waardoor
voorlopig de tijd ontbreekt zich voor de Dorpsraad nog een nieuwe termijn in te zetten.
Margriet heeft besloten nog een termijn aan te blijven.
We zullen actief mensen benaderen voor de Vz Functie van Michel en de secretaris functie
van Francien. Vrijwilligers kunnen zich ook altijd blijven melden.
4. Leefbaarheidsplan.
Uitgenodigd André Bijlsma (o.a. stichting de wering, buurtsportcoach, opbouwwerker,
burgerparticipatie,etc.), n.a.v de vergadering in de Kerk. Hij wil meedenken over de herijking
van het Leefbaarheidplan.
Punten die besproken zijn:
- Positie recreatiewoningen in ons Dorp
-organisatie dialoog met gemeente
-ruimtelijke inpassing
-VVE oprichten?
-Café
-toekomst als buurthuis punt in Aartswoud
-zie ook http://www.netwerkduurzamedorpen.nl
-Brede school ontwikkeling
-sinds het vertrek van Paula Feldt lijkt de broodnodige
stimulatie te ontbreken. Er moet weer nieuw elan
komen
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5. Stal Rooker: Naar aanleiding van de discussie tijdens de jaarvergadering over de door de fam.
Rooker te bouwen uitbreiding van de stallen is gebleken dat er in het dorp een tweedeling lijkt
te ontstaan tussen de voorstanders en tegenstanders van de bouw. Hoewel ook de Dorpsraad
heeft geprobeerd middels het agenderen van voornoemde bouw in de diverse fasen van
projectontwikkeling , inzicht te scheppen in de motieven deze stal te bouwen, waarbij de fa
Rooker op diverse punten uitleg heeft gegeven, is gebleken dat er nog vragen leven, die
blijkbaar onbeantwoord schijnen. In een poging hierin alsnog helderheid te verschaffen willen
we de gemeente uitnodigen op de openbare vergadering op 25 juni om uit te leggen binnen
welke kaders een dergelijke stal kan worden gebouwd. Wij hopen hiermee de onduidelijkheden
weg te nemen, zoals die uit de discussie naar voren kwamen.

6. Motorcross
In het NHD stond een stuk over de motorcross. Er werd nu gesproken over ca. 3 x per week
i.pv. elke dag. Den Helder heeft nog geen toestemming gegeven voor motorcross. Wij hopen dat
gedeputeerde Talsma zich aan de afspraak met Den Helder houdt tbv de tijdelijke invulling.
7. Windplan Wieringermeer
Geen nieuwe ontwikkelingen.
8. 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. Het onverlichte
fietspad richting de molen zal in de toekomst structureler worden onderhouden.
9. Natasja heeft samen met een andere bewoner een overleg met wethouder stoker gevoerd om
de toekomst van de recreatiewoningen te verkennen. De deur staat op een kier voor advies,
men zal blijven handhaven.
10. Rondvraag:
Margriet: Eenmalige subsidie voor gereedschap schooltuinclub € 500,00 ontvangen
Voor uitbreiding activiteiten is ook € 450,00 bij het Oranjefonds aangevraagd en
gekregen.
Veiligheid speeltoestel buiten het hek. Kinderen spelen hier op tijdens schooluren en
naschooluren. Vanwege de nabijgelegen sloot is dit zonder toezicht gevaarlijk. Tijdens
het overleg met B&W zal dit ter sprake komen
Sluiting

2

