Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud

Datum:
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:

Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

14 december 2016
Zuiderzeestraat 5, Aartswoud
20.00 uur
Jack Kranenburg, Roelof Kalsbeek, Frank van Staveren, Margriet Brouwer,
Jacco Bos, Frank Rooker, Natasja van der Thiel en vanuit de gemeente
Ingrid Van Veldhuizen
Natasja van der Thiel

1. De voorzitter opent de vergadering.



Notulen van 19 oktober 2016 worden goedgekeurd.
Bestaande actiepunten zijn niet besproken en worden doorgeschoven.

2. Ingid van Veldhuizen gemeente Opmeer
Ingrid vervangt Vera Philips op het gebied van burgerparticipatie en de subsidie voor de
dorpsraden. Naar aanleiding van haar bezoek aan de verschillende dorpsraden maakt zij een
evaluatie op naar aanleiding van het afgeloten convenant. Deze evaluatie zal volgende week
klaar zijn. De input van de dorpsraden en de gemeente worden hierin verwerkt. Beide partijen
verkrijgen de evaluatie en kunnen op de evaluatie reageren. Het doel is om een nieuw convenant
met een nieuwe hoogte van subsidie af te spreken. Aan de hand van een aantal vragen heeft
onze dorpsraad input gegeven.
3. Terugblik Bonte avond en boek
We zijn tevreden over beide. De VIP avond tijdens de Bonte avond voor de gouden sponsoren
van het boek is niet doorgegaan. Een deel van de gouden sponsirene waren niet aanwezig. Jack
zal een presentje orgaiseren voor de gouden sponsoren.
Het boek en de sponsoren voegen we toe aan de website.Daarnaast willen we graag een
krantenbericht over het boek wat te koop is en dat we 50 jaar bestaan.
4. Agenda 19 januari 2017
Margriet mailt het laatste leefbaarheidsplan naar Natasja. Deze wordt als bijlage meegezonden.
De jaarvergadering gaat naar 1x per jaar.
Tussen kerst en oud&nieuw en begin januari wordt de uitnodiging verzonden aan de bewoners
door Natasja.
Mailadressen van bewoners die je hebt mailen naar Natasja voor de kerst.
Motorcross
bestemmingsplan
leefbaarheidsplan
Aftreden Frank en toetreden Suzanne
Stand van zaken Wilhelminalaan/Bongert
Pluim 2015 Johan van Nieuwenhuizen en Marga Landman
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5. Rondvraag
Margriet: Marie Dam gesproken inzake AGSV krant te combineren met de dorpsraad. Ze
staan ervoor open, echter wel met een aantal punten van aandacht zoals financieel, tekstueel
en het rondbrengen. Wellicht is een jaarblad van de dorpsraad ook een idee. Volgende
vergadering gaan we hiermee verder.
Jack: Is het een idee om stickers op de vuilnisbakken te plakken met de maximum snelheid?
We gaan eerst uitzoeken wat de kosten zijn.
Jack: Vanuit de IJsclub Aartswoud is het idee geopperd om, bij gebrek aan ijsfestiviteiten in
de winter, een zomerfeest voor het dorp te organiseren. Wil de dorpsraad hierbij aansluiten?
Margriet en Jacco melden zich aan om mee te helpen met de organisatie. Frank en Frank
melden zich aan om mee te helpen bij de uitvoering. Frank van Staveren stelt de kleine
ijsbaan beschikbaar als locatie en zijn bedrijfsterrein als tijdelijke parkeerplaats. Jack geeft
het door aan de IJsclub Aartswoud zodat de haalbaarheid verder kan worden onderzocht.
Vanuit de dorpsraad wordt het idee geopperd om voorafgaand aan het feest een dorpsberaad
te houden met de besturen van de verenigingen in het dorp.
Jack sluit de vergadering.
Actiepuntenlijst
Nr
Datum
00016 30-11-15

Wie
Roelof

Wat
Kamer van Koophandel updaten

Wanneer
Maart 2016

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.

00034

22-2-16

Natasja

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

Januari 2017

00037

17-5-16

Jack

Benaderen ratten man voor
vergadering januari 2017

Juli 2016

00038

14-12-16

Jack

Voor 1-1-17

00039

14-12-16

Margriet

00040

14-12-16

Jack

Presentje vooor gouden sponsoren
organiseren.
Boek en sponsoren op de dorpsraad
website toevoegen
Boek en 50 jarig bestaan in de krant.

00041

14-12-16

allemaal

1-3-17

00042

14-12-16

Roelof

00043

14-12-16

Margriet

00044

14-12-16

allemaal

Nadenken over AGSV blad of
jaarblad
Kosten stickers met maximum
snelheid op de vuilnisbakken
Laatste versie leefbaarheidsplan naar
Natasja mailen
Mailadressen bewoners naar Natasja
mailen
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1-1-17
1-1-17

1-3-17
20-12-16
Voor de
kerst

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretariaat:
Algemeen leden:
Mailadres:

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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