Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
Datum:
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

22 februari 2016
Schoolstraat 2A, Aartswoud
20.00 uur
Jack Kranenburg, Frank Rooker, Roelof Kalsbeek, Frank van Staveren,
Margriet Brouwer, Jacco Bos en Natasja van der Thiel
geen
Natasja van der Thiel

1. De voorzitter opent de vergadering.










Notulen van 21 januari 2016 worden goedgekeurd.
actiepunt 00013 is afgerond en betrokkenen zijn gemaild.
actiepunt 00014 Margriet heeft gebeld. Staan niet open voor het weghalen van de heg.
FrankR. heeft daarna nog even contact gezocht per mail met als bijlage het ANWB rapport.
Voorstel om langs te gaan samen met Jack. Bewoners dachten dat er een drempel zou
komen en waren hier erg van geschrokken. Is inmiddels duidelijk voor hen dat deze drempel
er niet komt. Gemeente Opmeer is langs geweest en in samenspraak met de gemeente is er
gesnoeid. Dit blijven ze doen en daarmee is het wat hen betreft voldoende. Voor nu
afgerond. In het voorjaar bekijken hoe de heg eruit ziet.
00016 Roelof heeft om input personailia gevraagd en kopie legitimatie. Graag voor 1 maart
2016 aanleveren.
00017 is afgerond
00018 schuift door naar april 2016. Jack wil middels A4 info geven.
00019 Natasja heeft in januari en februari gemaild. In maart bij overleg gemeente navragen.
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.

2. Agendapunten voor overleg met gemeente 22-3-16
 Kan er een urnenmuur komen? Margriet maakt ontwerp en Frank van Staveren kijkt wat
de kosten ongeveer zijn.
 Stand van zaken uitwerken leefbaarheidsplan aangeleverd 11-11-15
 50 jarig bestaan Dorpsraad
 verkeersveiligheid
 motorcross
3. Leefbaarheidsplan / onderzoek Jolien Strooper InHolland
Gemeente heeft geen reactie gegeven naar aanleiding van het verzonden concept van 11
november 2015. (zie actiepunt 00019). Staat op agenda voor overleg met gemeente in maart.
Goed initatief dat Jolien Strooper gaat kijken naar de leefbaarheid in Aartswoud. Jack belt om
ze uit te nodigen. Hij zal samen met Jacco de afspraak namens de Dorpsraad bijwonen.
4. Verkeersveiligheid
De smiley helpt. Je remt eerder af. Gegevens snelheden willen we graag ontvangen. Na
verwijderen vragen we de gegevens bij Hoogheemraadschap op.
Hoogheemraadschap voert de werkzaamheden volgend jaar uit. We bespreken het met de
gemeente tijdens de veragdering van maart 2016. Daarna halen we het punt van de agenda.
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Nieuw idee is om bewoners die keurig rijden een compliment middels een kaartje te geven. Als
eerste willen we Johan van Nieuwenhuizen een kaartje sturen. Tijdens het aardappelen rooien
reedt zijn personeel rustig door het dorp en als de school uit was dan reden ze om zodat de
kinderen geen last van het zware vervoer hadden.
Vanaf nu gaan we iedere vergadring iemand uit Aartswoud een pluim geven voor goed gedrag.
Dit hoeft niet perse verkeersveiligheid te zijn. Mag ook om andere redenen.
5. Motorcross
Gerard Jimmink is de nieuwe trekker van het plan. Hij wil graag eerst met de dorpsraad een
besloten vergadering hebben voordat ze met een groter aantal willen zitten. Hij is bij Agriport
langsgeweest. Zijn nu aan het kijken naar de mogelijkheden planologisch gezien. Uitgangspunt
is dat hij alleen trekker wil zijn van deze motorcrossbaan mits het geen overlast veroorzaakt.
Daarnaast moet het binnen alle wettelijke grenzen zijn. Punten waar wij onze vragen bij hebben
op dit moment:
 Wordt er gekeken naar geluid met wind?
 Wordt er naast de maximale geluidsdruk (in dB(A)) ook naar het aantal Hertz gekeken?
Worden de inversie effecten ook meegewogen?
 Hoe en door wie wordt er gehandhaafd?
 Er zal extra verkeer zijn bij wedstrijden.
 Gaswinningspijp. Deze blijkt aan de andere zijde te liggen en is geen obstakel.
 Welke openingstijden gaan ze aanhouden?
 Ze willen de hondenclub en de drones ook gebruik laten maken van deze baan. Dit om
het rendabel te houden.
Stap 1 voor Jimmink is een businesscase hieervan te maken. Stap 2 zal de MER zijn. Wij
blijven het volgen en daarna nodigen wij hen uit tijdens een openbare vergadering.
6. 50 jarig bestaan
Nicole wil schrijven en Hanneke wil foto's aanleveren. Wat willen we?
 Boekje uit de periode dat de dorpsraad bestaat
 Persoonlijke verhalen van bewoners/leden
 Reden oprichting indertijdzal de inleiding vormen. Hiervoor kunnen we Klaas Beunder
en Klaas Hemke vragen
 We willen een werkgroep. Onze suggesties is: Nicole, Hanneke, Margriet en Jack.
 Benaderen Sonja Mooij voor input.
7. Website
Jacco heeft de website bekeken.
 Op de homepage wordt verwezen naar artikelen over Aartswoud. Is niet duidelijk en de
benaming zal aangepast worden.
 Tab De Dorpsraad, informatie 2de alinea toevoegen dat we graag mailadressen verkrijgen
voor 1-1-17.
 Tab De Dorpsraad, werkwijze staat dat er 1x per jaar openbare vergadering is. Moet 2x per
jaar zijn.
 Tab De Dorpsraad, info leden graag updaten. Jack zijn telefoonnummer erbij.
 Tab de Dorpsraad, visie mag herzien worden. Deze gaan we tijdens de volgende vergadering
doornemen. Vooraf graag voorbereiden.
 Tab Aartswoud, verenigingen IJsclub aartswoud naar 2015 zetten. Jue de Boules en
wandelgroep toevoegen.
 Tab Aartswoud, evenementen data updaten. Rommelmarkt en motordag aanspreekpunt
toevoegen. Onderwerp zomertentoonstelling is bekend. Moet nog toegevoegd worden.
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Tab actueel, leefbaarheid kunnen personen die AED cursus hebben gehad toegevoegd
worden? Frank vraagt na of er genoeg vrijwilligers zijn aan Antoinette en of haar naam erop
mag komen te staan als contactpersoon. Als het goed is kan je jezelf via Burgernet
aanmelden. Frank vraagt of Antionette een stukje kan schrijven.
Nog erop zetten dat als bewoners, verenigingen etc een stukje op de website willen zetten
dat ze deze mogen aanleveren.
Nagaan of we een overzicht kunnen krijgen waarin staat hoeveel keer de website bekeken
wordt.

Is het een idee dat er een dorpsblad komt? Probleem is het faciliteren en de kosten. Krachten
bundelen zou een idee zijn. AGSV met De Gouwe en wat enthousiaste mensen die het leuk
vinden om deze te maken. Waar vindt je deze enthousiaste mensen? Mochten hier ideeën voor
zijn dan horen we het graag. Margriet zal Marie Dam eens polsen en wellicht iets voor de
jaarvergadering van de AGSV. Frank Rooker zal dit opperen.
8. Bonte avond
Wordt georganiseerd door een werkgroep. Jack zal informeren bij Cees Kranenburg of deze de
avond weer organiseren. Wij willen ook wat doen. Volgende veragdering graag ideeën
aanleveren.
9. Rondvraag
Natasja: kern met pit icm 50 jarig bestaan. Kan dat. Natasja bekijkt.
Margriet: ideeën voor actief Aartswoud Hoeft niet altijd sport of iets te zijn. Je verkrijgt dan
een éénmalige subsidie om te activiteit op gang te brengen.
Margriet: oproep in de krant voor Dorpsraad Aartswoud. Stond er nu in geeft Roelof aan. Is
niet vanuit ons aangeleverd. Is wel goed om te doen geeft Margriet aan.
Margriet: is er een vlag van Aartswoud? Nee deze is er niet. Is dit een idee voor het 50 jarig
bestaan? Roelof kijkt naar de kosten.
Jacco geeft aan dat Klaas Beunder over de brandweer heel goed kan vertellen. Idee voor na
de pauze?
Jacco vraagt waarom 2x een grotere vergadering? Kosten zijn nu hoger dan we binnen
krijgen. Kerk is niet ideaal. Vaak altijd dezelfde bewoners die komen. We gaan dit op de
agenda zetten voor de jaarvergadering van januari 2017.

Jack sluit de vergadering.
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Actiepuntenlijst
Nr
00013

Datum
7-9-15

Wie
Margriet
en
FrankR

Wat
Kijken bij het kerkhof en
vervolgactie bepalen

Wanneer
Januari 2016

00015

30-11-15

Margriet
en
Natasja

Langsgaan bij de familie Brakeboer
ivm heg

December
2015

00016

30-11-15

Roelof

Kamer van Koophandel updaten

Maart 2016

00017

30-11-15

Natasja

Agenda en maillijst maken voor
jaarveragdering

Januari 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

00020

30-11-15

Jack

Langsgaan bij de 3 woningen
kruispunt SchoolstraatZuiderzeestraat

Januari 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
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September
2016

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

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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