Stichting Dorpsraad Aartswoud

Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
d.d. 19-10-2016
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

thuis bij Margriet
20.00 uur
Frank Rooker, Jac Kranenburg, Margriet Brouwer, Natasja van de Thiel ,
Jacco Bos en Frank van Staveren
Roelof Kalsbeek,
geen
Natasja van der Thiel

1. Opening
2. Boek
het boek komt aanstaande vrijdag binnen. Opmeer actief subsidie is ingetrokken. De vlag
wil de gemeente niet subsidiëren. We horen volgende week of de subsidie akkoord is en
voor welk bedrag. We brengen altijd 234 uitnodigingen rond. We willen De Gouwe ook
een boek geven. We redden dat met de bestelling die gedaan is. Flyer is er en is mooi
geworden. Het VIP arrangement wordt verder uitgedacht door Jack. Frank maakt een
opzet voor de brief. Jack zal de oud leden/bewoners die hun verhaal hebben gedaan in het
interview uitnodigen en zorgen dat ze een stoel vooraan krijgen. Zij krijgen 2
consumptie's gratis. Dat wordt geregeld met Riet.
Maandag 24-10-2016 gaan we de boeken inpakken. Er worden inpakenveloppen en
stickers geregeld door de werkgroep.
Op woensdag 26-10-2016 heeft Roelof de facturen naar de sponsoren verzonden voor
hun administratie. Iedereen is iniddels uitgenodigd voor de Bonte avond. Wij doen naast
het overhadigen van het boek verder geen stukje. Frank van Staveren, Frank Rooker en
Naatsja zijn niet aanwezig tijdens de Bonte avond ivm andere verplichtingen.
3. Bestemmingsplan (18-10-2016)
Jack en Jacco zijn geweest naar een avind van de gemeente gezien er een nieuw
bestemmingsplan komt. We willen de bewoners in januari werop attenderen dat ze tijdens
de inzage de gelegenheid hebben om te kijken en het belang hiervan uit te leggen. Het
verslag van deze avind ontvangen we later van Jack.
De vraag is of we de vergadering van januari niet moeten verplaatsen en voor januari nog
een vergadering in moeten plannen om de jaarvergadering voor te bereiden. Iedereen
stemt hiermee in. Natasja zal Riet vragen welke data vrij zijn.
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4. Evaluatie bijeenkomst B&W
Er kwam wat weerstand van de gemeente ten aanzien van de ingebrachte punten.
Desalniettemin zijn dit wel zaken die leven in het dorp. Wij zullen dan ook geen
terugtrekkende bewging maken richting de gemeente.
De urnenmuur is inmiddels goedgekeurd en begin 2017 zal de financiering geregeld
worden.
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