Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud

Datum:
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

6 juni 2017
thuis bij Jack Kranenburg
20.00 uur
Jack Kranenburg, Frank van Staveren, Roelof Kalsbeek,
en Natasja van der Thiel
Margriet Brouwer, Jacco Bos en Suzanne Osinga
Natasja van der Thiel

1. De voorzitter opent de vergadering
2. Mededelingen
- Op 23 mei is er een afvaardiging van de Dorpsraad geweest bij het ondertekenen van de
intentieverklaring voor Muziekeducatie Nieuwe Stijl in het gemeentehuis in Opmeer.
- De subsidie voor de Dorpsraden is voor de komende drie jaar bijgesteld van € 500,- naar €
1.000,- per dorp. Financieel jaarverslag volgt vanuit Roelof.
- Bij niet aanleveren van een financieel jaarverslag kan de subsidie worden ingetrokken.
- Er is 15 juni een bijeenkomst duurzamen dorpen. Hier zullen wij niet bij aanwezig zijn.
- Mails Hanneke de Boer en Dirk van Leeuwen zijn besproken en reeds verwerkt.
- Marieke Hekkers heeft gereageerd op de vacature voor secretaris van de Dorpsraad. Er zijn
- vanuit de aanwezige leden geen bezwaren. Jack zal nagaan per wanneer zij dit zou willen.
- Het AGSV blad houdt deze zomer op met haar bestaan. Er komen signalen uit het dorp dat
veel mensen er graag iets voor in de plaats zouden willen zien, met als voorbeeld de
kwartaaluitgave van het Gouwer Journaal. Dorpsdraad kan helpen met de opstart en het dan
overdragen aan een aantal vrijwilligers. Actie Jacco.

3. Ingekomen stukken:
Vanuit de gemeente is de vraag of wij de bewoners van Aartswoud attent willen maken op het
bestaan van de "Formulierenbrigade". Deze vrijwilligersorganisatie helpt mensen met het
invullen van diverse formulieren.
Jack zal dit tijdens de dorpsraadvergadering van 10-7-17 mededelen aan de bezoekers.
4. Notulen van 30 januari 2017 wordt goedgekeurd.
Actiepunt 00016: blijft staan
Actiepunt 00028: blijft staan
Actiepunt 00039: blijft staan
Actiepunt 00040: is achterhaald en kan van de lijst af
Actiepunt 00046: blijft staan
Actiepunt 00049: blijft staan
Actiepunt 00050: blijft staan
Actiepunt 00051: is gedaan en kan van de lijst af
Actiepunt 00052: blijft staan
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5. Verkiezingsprogramma's politieke partijen
Verzoek Gemeentebelangen voor input op het raadsprogramma 2018-2022. Wij gaan punten
aandragen. Tijdens onze vergadering van 10-7-17 zullen we bewoners ook nog vragen om input.
Tijdens de vergadering van 06-06 zijn de volgende punten genoemd:
 leefbaarheid Aartswoud waarborgen
 Wilhelminalaan/Bongert herstructureren tot woonlocatie ter versterking van de
leefbaarheid
 Aanwending van geïnde toeristenbelasting ter versterking van de aantrekkelijkheid voor
recreatie in Aartswoud.
 Multifunctioneel verhard sportveld voor voetbal, volleybal, tennis, basketbal, schaatsen
en rolschaatsen. Goed voor toerisme, de overige sportvoorzieningen zijn ver weg van het
dorp. Het brengt sport dichterbij de kinderen. Het versterkt de recreatiemogelijkheden en
het versterkt de cohesie.
6. Agenda vergadering 10 juli
- Vaste punten
- Input verkiezingsprogramma's politieke partijen 2018-2022
- Status urnenmuur
- Evaluatie Boergondisch Aartswoud
7. Boergondisch Aartswoud
Voorbereidingen van de IJsclub Aartswoud en de Dorpsraad zijn in volle gang. Organisatie
wordt gedaan door Rianne, Ted en Enno van de ijsclub en Jacco, Margriet en Jack vanuit de
Dorpsraad.
Er komen ruim 20 standhouders met allerlei varierende lekkernijen vanuit de streek.
8. Motorcross
Het wachten is op het businessplan van de crossers. Zolang deze er niet is kunnen wij geen
enquette en geluidstesten (laten) doen. Tot die tijd komt dit punt niet terug op de agenda.
9. Rondvraag
- Kan het boek ook in de Spar in Hoogwoud verkocht worden?
- Beschikbaarheid van het boek onder de aandacht brengen via Facebook.
- Reminder naar Magriet om zorg te dragen voor het krantenbericht met betrekking tot de
vergadering van 10 juli.
10. Jack sluit de vergadering.
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Actiepuntenlijst
Nr
Datum
00016 30-11-15

Wie
Roelof

Wat
Kamer van Koophandel updaten

Wanneer
1-3-17

00028

22-2-16

Suzanne

Antionette vragen stukje voor AED te 1-4-17
schrijven voor op de website en vragen
of haar gegevens erbij mogen.
Daarnaast vragen of er voldoende
vrijwilligers zijn en of je jezelf via
Burgernet kan aanmelden.

00039

14-12-16

Margriet

1-3-17

00046

19-1-17

Jack

00049

30-1-17

Jack

00050

30-1-17

allemaal

Boek op de dorpsraad website
toevoegen
Nakijken in beschikking of we 2x per
jaar moeten vergaderen in openbare
ruimte
Eerste opzet enquette met informatie
maken
Opzet jaarvergadering

00052

30-1-17

Margriet

1-7-17

00053

6-6-17

Roelof

Margriet maakt krantenbericht
vergadering 10-7
Aanleveren jaarverslag

00054

6-6-17

Jack

1-7-17

00055

6-6-17

Jacco

Marieke Hekker contacten inzake
reactie op vacature Dorpsraad
Vervanger voor AGSV blad

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretariaat:
Algemeen leden:
Mailadres:

Jack Kranenburg
Roelof Kalsbeek
Natasja van der Thiel
Margriet Brouwer, Suzanne Osinga, Frank van Staveren en Jacco Bos
secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl
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1-2-17

1-3-17
10-7-17

1-7-17

1-9-17

