Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud

Datum:
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:

Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

17 mei 2016
Zuiderzeestraat 5, Aartswoud
20.00 uur
Jack Kranenburg, Roelof Kalsbeek, Frank van Staveren, Margriet Brouwer,
Jacco Bos, Natasja van der Thiel en vanuit de gemeente Willem van Hunnik
en Marja de Vree
Frank Rooker
Natasja van der Thiel

1. De voorzitter opent de vergadering.














Notulen van 22 februari 2016 worden goedgekeurd.
00016 Roelof heeft alleen van Margriet en Natasja input ontvangen. Jack en Jacco geven
aan het reeds aangeleverd te hebben. De rest graag zsm aanleveren.
00018 Jack is bij de Syriërs geweest. Blijft een doorlopend proces
00019 is afgerond
00020 Margriet is langs geweest. Blijft onoverzichtelijk, maar dat is alleen op te lossen door
heg echt weg te halen.
00020 Jack heeft het plan aan 1 bewoner gegeven en die geven het aan de andere bewoners.
Verwachten we verder geen feedback van. Is afgerond.
00022 voor nu afgerond
00024 dit loopt.
00025 gaat Jack nog navragen
00026 afgerond
00028 en 00029 en 00030 schuift door
00032 is afgerond. Voor nu niet
00033 vlag 1,5 bij 1,0 kosten is € 20,95 per stuk. Enkelzijdig bedrukt. Wel doorschijnend.
Commissie 50 jaar bestaan neemt het mee in de begroting en bespreking. (www.drukzo.nl)

2. Burgerparticipatie
Dhr Van Munnik verteld:
Doel van dit gesprek is bespreken waar we mee bezig zijn en wellicht ook waar we samen
naartoe kunnen gaan.
Gemeente bestaat uit 5 fracties. Neuzen staan dezelfde kant op. Raadsprogramma gemaakt.
Conclusie is dat er weinig inspraak is vanuit de burgers. Ontstaan is er een raadswerkgroep.
Deze hebben onderzocht wat gebeurd er al in NL aan Burgerparticipatie en wat moeten wij al
gemeente gaan doen. Doel is om betrokkenheid, draagvlak en kennis gebruiken van en met
bewoners. Het moet niet gezien worden als afschuifsysteem.
Hebben als eerste met dorpsraden en voorzitter college gezeten. Dit om te kijken wat de
ervaring van beide kanten is geweest. Dorpsraad Aartswoud heeft tot nu toe nog niet met ons
gezeten.
Wat hebben we al?
1. Spreekrecht burgers, voelde als mosterd na de maaltijd besluit was al genomen.
2. Openbare fractie vergaderingen. Onvriendelijk dat je 5 fracties af moet.
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3. Verordering op het burgerinitiatief. Bij 15 handtekeningen of meer mag je als burger je idee
inleveren en moet de raad zich erover buigen. Wete burgers niet.
4. Informatie is lastig te vinden. Bijvoorbeeld de website van de gemeente is lastig op zoeken.
Adviezen
1. Eerst open bespreken voordat er een standpunt wordt aangenomen.
2. Als burgers iets willen zeggen tijdens de gemeenteraad dan kan dat. Je hoeft niet vooraf
spreekrecht aan te vragen. Eerste keren zijn goed ervaren.
3. Spreekuur gemeenteraad. Bijvoorbeeld een onderwerp wat speelt en dan bespreken in de kern
4. Jaarplan college voorzien van kolom burgerparticipatie
5. Digitaal platform waar je met burgers kunt communiceren
6. Planmatige communicatie
7. één ambtelijke coördinator die de voortgang bewaakt van burgerinitiatieven en optreedt als
contactpersoon
8. Werkgroep burgerparticipaticipatie bewaakt de voortgang, draagt nieuwe mogelijkheden aan
en 1ste aanspreektpunt.
3. Leefbaarheidsplan
Plan van 2016 to en met 2021. Concept opbouw is goedgekeurd. Inhoudelijk uiterlijk zondag
input aanleveren aan Margriet. We willen wellicht zelf ook punten toevoegen. Graag deze ook
inleveren.
Hoogheemraadschap gaat veel geld uitgeven aan de waterstructuur. Willen wij daar wat mee?
Voor nu zijn er geen ideeën.
4. Agenda 6 juni 2016
Burgerparticipatie
Leefbaarheidsplan
Urnenmuur
Pluim
50 jarig bestaan
Bonte avond
Ideeën voor na de pauze? We hebben een brief van mevrouw De Zeeuw ontvangen. We gaan in
januari kijken of deze man kan.
5. Urnenmuur
Plek urnenmuur was eerst niet akkoord. Nu andere plek met een optie voor een 2de urnenmuur
in de toekomst er naast. Is akkoord vanuit de gemeente. Offerte Gerrit de Zeeuw ligt nu bij de
gemeente. Bouwaanvraag gaat de gemeente zelf in orde maken en indienen en de laatste
tekeningen. Binnen 6 tot 8 weken horen we uitslag.
6. Reactie op uitnodigingen en mails
Op uitnodigingen en input agenda graag reactie. Op zaken ter info behoeft geen reactie.
7. 50 jarig bestaan
Commissie Jack, Margriet, Hanneke en Nicole. Er zijn interviews en gesprekken geweest. Plan
is dat er een boek kokmt van ongeveer 100 pagina's. Hierin opgenomen de geschiedenis,
verhalen, jongeren, foto's en kranten artikelen. Bedoeling is dat iedere woning een boek en vlag
krijgt met mogelijkheid tot nabestelling.
Begroting is gemaakt voor boeken en vlag. Komen op ongeveer € 5.000,-. Deel via gemeente,
actief Aartswoud en sponsoren bedrijven in Aarstwoud.
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Hiernaast heeft Aartswoud ook een jubileum in stadsrechten. Daar gaan we ook wat meedoen
indien we geld over hebben.

8. Bonte avond
5de keer bonte avond. Er is een draaiboek. We moeten ongeveer een half jaar van tevoren
aangeven welke datum het is. Op de uitnodiging noteren we dat 5 november 2016 de datum is.
De verenigingen worden door de commissie benaderd van tevoren of ze mee willen doen. Van
de commissie is er een verzoek gekomen voor financiële ondersteuning. We wachten de
begroting af.
We willen deze dag het boek presenteren en mevrouw de boer, Klaas Hemke en Klaas Beunder
het boek overhandigen.
Wat doen wij? Volgende vergadering.
9. Pluim
Marga Landman. Vanwegen haar tomeloze inzet voor het verenigingsleven en iedereen om haar
heen. Ook onzichtbaar voor anderen doet ze erg veel.
Jacco gaat kijken voor een tegeltje. Deze geven we 2x per jaar.
10. Rondvraag
Margriet: moeten we nog per lid aangeven welk onderwerp zijn aandacht heeft? Iedereen
doet wat hij/zij interessant vindt.
Jack sluit de vergadering.
Actiepuntenlijst
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Nr
00016

Datum
30-11-15

Wie
Roelof

Wat
Kamer van Koophandel updaten

Wanneer
Maart 2016

00018

30-11-15

Jack

Langsgaan bij nieuwe bewoners

april 2016

00019

30-11-15

Natasja

Gemeente mailen begin januari ivm
stand van zaken leefbaarheidsplan

maart 2016

00021

22-2-16

Margriet

Kijken naar heg kruising
korteWuiver-De Gouwe

mei 2016

00022

22-2-16

Roelof

Urnenmuur

Maart 2016

00023

22-2-16

Margriet
en Jack

Boekje 50 jarig bestaan

19-9-16

00024

22-2-16

Jack en
Jacco

Afspraak inzake leefbaarheidsplan
Werksaam en InHolland

Februari
2016

00025

22-2-16

Jack

Gegevens meting snelheid De Gouwe ?? 2016
vragen we op na verwijderen meter

00026

22-2-16

Natasja

Johan van Nieuwenhuizen een pluim Maart 2016
toezenden

00027

22-2-16

allen

Visie bekijken en voorstel voor
update

00028

22-2-16

FrankR

Antionette vragen stukje voor AED
April 2016
te 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.

00029

22-2-16

Margriet

Marie Dam polsen over een
dorpsblad

Maart 2016

00030

22-2-16

Frank
Rooker

Bij AGSV dorpsblad als punt
jaarvergadering opperen

Maart 2016

00031

22-2-16

Allen

Ideeën opperen voor de bonte avond

September
2016

00032

22-2-16

Natasja

Bekijken kern met pit

Maart 2016

00033

22-2-16

Roelof

Kosten vlag bekijken

Maart 2016

00034

22-2-16

Natasja

Op agenda januari 2017 noteren
vergadering naar 1x per jaar in de
kroeg.

Januari 2017

00035

17-5-16

Natasja

Concept leefbaarheidsplan naar
Marja de Vree mailen

Juni 2016

00036

17-5-16

iedereen

Leefbaarheidsplan lezen en input
leveren aan Margriet

Uiterlijk

Benaderen ratten man voor
vergadering januari 2017

Juli 2016

00037

17-5-16

Jack
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September
2016

22-5-16

00038
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretariaat:
Algemeen leden:
Mailadres:

17-5-16

Jacco

Tegeltjes voor de pluim

Jack Kranenburg
Roelof Kalsbeek
Natasja van der Thiel
Margriet Brouwer, Frank Rooker, Frank van Staveren en Jacco Bos
secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl
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Juni 2016

