Stichting Dorpsraad Aartswoud

Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
d.d. 06-06-2016
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

Kerk bovenzaal
20.00 uur
Frank Rooker, Roelof Kalsbeek, Jac Kranenburg, Margriet Brouwer, , Jacco
Bos Frank van Staveren
Natasja van de Thiel
ca 20 personen
Roelof Kalsbeek

1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur
Vz. meldt dat de agenda’s in het vervolg digitaal worden verstuurd
2. Notulen 12 januari 2016 goedgekeurd
N.a.v deze notulen: Het onderzoek naar de haalbaarheid van een motorcrosscentrum op de
locatie NC10 vordert langzaam. Volgens woordvoerder Jimmink is de status nog hetzelfde
als een jaar geleden.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
- Nieuwkomers in het dorp zullen welkom geheten worden door de Dorpsraad
- Naar aanleiding van het ongeluk Zzeestraat-Korte wuiver is een rapport van aanbeveling
gemaakt (ANWB). De wegbeheerder is van zins in 2017 het kruispunt te reconstrueren.
Het kruispunt krijgt een laag rood asfalt en er zullen Smiley’s worden geplaatst.
- Er is veel onrust over de snelheid op de Schoolstraat. Steeds weer wordt de vraag gesteld
snelheid beperkende maatregelen te nemen. Dhr Staal (wijkagent): Op een 30 km/uur
weg mag niet gecontroleerd worden. De weg dient zodanig ingerichr te worden dat een
snelheid van 30 km/uur niet kan worden overschreden. Zulk een status heeft deze weg
echter niet. Smileys helpen in zoverre, dat passanten zich bewust worden van hun
snelheid. In de praktijk blijkt dat er dan minstens 3 achter elkaar op het traject aanwezig
moeten zijn. Flitspalen zijn kostbaar, gezien het relatief lage aantal overschrijdingen van
de maximale snelheid.
- Beloningsbeleid: Dhr. Johan van Nieuwenhuyzen heeft als eerste een pluim gekregen.
- Omdat het bakje bij de bank weg was, besloot men het bankje ook maar weg te halen.
Dit tot ongenoegen van de gebruikers. Het bankje zal weer worden teruggeplaatst.
- Oproep tot burgerparticipatie: Vaak liggen stukken klaar om afgehamerd te worden. Om
mee te denken moet dus eerder worden aangeschoven om inspraak effectief te doen zijn.
- Met 15 handtekeningen kan een burgerinitiatief worden gestart. De Raad is dan verplicht
dit onderwerp te behandelen.In te dienen bij grifier@opmeer.nl . (Marja de Vrede)
- De website www.hetluktons.nl is een website waar men ideeën naar voren kan brengen.
Geïnteresseerde sponsoren kunnen dan mogelijk helpen bij het ten uitvoer brengen van
deze ideeën, met eventuele ondersteuning van de Gemeente.
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4. Leefbaarheidsplan
- Buurtbus: De provincie krijgt een pluim
- Bushokje: Hoogheemraadschap krijgt een pluim. Het oude bushokje uit Niedorp krijgt
een plaats aan de Mienakker. 40% van de gebruikers is schoolgaande jeugd Er is een
uurdienst tussen 07.00 en 20.00 uur. De dienstregeling is via Connection in te zien.
5. Urnenmuur
De urnenmuur zal worden geplaatst in de herfst nadat de vergunningsprocedure is
doorlopen.
6. Pluim: Margo Landman voor o.a. De Dijkenloop, De EHBO, etc.
7. 50 jarig bestaan Dorpsraad Aartwoud
Het is de bedoeling een boek uit te brengen over de geschiedenis van Aartswoud.
Hiertoe kunnen we de beschikking krijgen over het archief van Dhr. D. Modder.
Alle huishoudens krijgen er een
De presentatie volgt op de Bonte Avond op 5 november 2016
Ook zal er een vlag gemaakt worden. Aartswoud heeft immers samen met Hoogwoud
stadrechten verworven, hoewel dit later weer op knullige manier verspeeld werd.
8. Naar analogie met het Gouwer Journaal: Redactionele pagina’s van het nieuws uit het Dorp
verzorgen in het AGSV krantje. Men is bang dat de digitalisering niet overal even goed
ontvangen wordt. Met name de ouderen zouden dan verstoken blijven van Dorpsnieuws.
9. Rondvraag:
Wilhelminapark: Problematisch door o.a. technische zaken zoals bereikbaarheid
hulpdiensten.
Geadviseerd wordt een stichting/vereniging van eigenaren o.i.d op te richten, waarin alle
belangen van de bewoners onderdak vinden. Verder: Focussen op nieuw beleid,
aangezien het oude beleid is vastgelopen.
Burgerparticipatie (zie eerder) kan dit initiëren. Jac Kranenburg wil hierin een rol spelen,
mits alle bewoners participeren.
Windmolenplan Wieringermeer: Op 4 mei 2016 zijn alle bezwaren vanuit de
Wieringermeer en anderen ongegrond verklaard. Hiermee is het plan definitief
vastgesteld.

Sluiting
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