Verslag van het overleg Burgemeester & Wethouders met Dorpsraad Aartswoud
op 22 maart 2016 om 19.00 uur in het gemeentehuis van Opmeer.
Aanwezig:
College van B&W:
G.J.A.M. Nijpels (burgemeester), E. Deutekom-Muntjewerff (wethouder), H. Stoker (wethouder),
R.A.H.P. Heijtink (wethouder) en M.A.S. Winder (secretaris)
Notulist(e): A. Jonker
Dorpsraad Aartswoud:
De heer J. Kranenburg (voorzitter), mevrouw N. van der Thiel (secretaris), de heer F. Rooker (lid),
de heer R. Kalsbeek (lid), de heer F. van Staveren (lid) en de heer J. Bos (lid).
Afwezig met kennisgeving: mevrouw M. Brouwer (lid)

1.

Opening en mededelingen.

2.

Verslag/afsprakenlijst van de vergadering d.d. 28 september 2015.
Agendapunt 9. Rondvraag:
De vraag was of er door de gemeente een afvalbakje bij het bankje bij de theetuin kon worden
geplaatst. De juiste versie moet zijn dat de gemeente voor het afvalbakje zou zorgen en de
dorpsraad voor het legen hiervan.
Nu blijkt dat het bankje is weggehaald, er zal een nieuwe worden geplaatst. Meteen maar een
afvalbakje plaatsen lijkt handig.
Er is wat verwarring over “het juiste bankje” ontstaan. Er wordt navraag gedaan bij de
dorpsraad.
Aktie: gemeente
Voor het overige zijn de notulen akkoord.

3.

Vragen naar aanleiding van de toegezonden operationele plannen (riolering en wegen)
(verzonden op 24-2-2015) en uitvoeringsplan Groenvoorziening (verzonden 10-11-2015).
(vraag vanuit het college/organisatie).
De toegestuurde informatie is niet meer “in beeld” bij de dorpsraadleden. Het zal opnieuw
worden toegestuurd aan de dorpsraadsleden.
Aktie: gemeente

4.

Aangepast Leefbaarheidsplan Aartswoud.
De dorpsraad Aartswoud deelt de laatste stand van zaken mee.
Secretaris Marc Winder heeft een gesprek gehad met Natasja van der Thiel (secretaris)
De dorpsraad is nu bezig om het leefbaarheidsplan verder op te stellen.

5.

Urnenmuur kerk Aartswoud.
De dorpsraad vraagt naar de mogelijkheid van een urnenmuur bij de kerk in Aartswoud.
Het college antwoordt dat op dit moment de mogelijkheid bestaat urnen bij te zetten in een graf.
Op de openbare begraafplaatsen in de gemeente Opmeer zijn geen urnenmuren aanwezig.
Als de dorpsraad nut en noodzaak kan aantonen kan een plan, eventueel gezamenlijk, een
kleinschalig plannetje worden opgezet. Uiteraard moeten de kosten uit de tarieven worden
gedekt.
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De heer Kranenburg overhandigd een voorstel met financiële gegevens aan het college.
Wethouder Stoker neemt het voorstel in ontvangst en zal ambtelijk advies inwinnen.
Daarna neemt de wethouder contact op met dorpsraadslid de heer Van Staveren.
Toevoeging na het overleg: het onderwerp wordt opgevoerd bij de Kadernota 2016 die in juni
behandeld wordt in de gemeenteraad. Daarin worden alle nieuwe voorstellen opgenomen die we
als gemeente gaan oppakken.
Aktie: gemeente
6.

Verkeersveiligheid n.a.v. afspraken ANWB en Hoogheemraadschap.
De dorpsraad vraagt hoe het staat met de verkeersveiligheid n.a.v. de afspraken met de ANWB
en het Hoogheemraadschap.
Het college antwoordt dat dit waarschijnlijk betrekking heeft op De Gouwe. Bekend is dat
geadviseerd is een drempel aan te leggen. HHNK is de wegbeheerder en zal verdere actie
ondernemen.
De dorpsraad heeft er druk op gezet en krijgt complimenten van het college voor de snelle aktie.
Wethouder Stoker zegt dat de werkzaamheden in 2017 worden uitgevoerd.
De heer Kranenburg meldt dat er hinder was van een haag om een huis aan de Korte Wuiver.,
deze haag nam het zicht weg.
De bewoners beweren dat de gemeente langs is geweest om de situatie te bekijken.
Bij het college is hier echter niets van bekend, er zal navraag worden gedaan bij de afdeling
Groen door wethouder Stoker.
Toevoeging na het overleg: navraag is gedaan binnen de ambtelijke organisatie. Van de
gemeente Opmeer is niemand ter plaatse geweest. Dat is ook logisch, de gemeente is daar
immers niet de wegbeheerder. De wegbeheerder is HHNK. Wellicht is iemand van deze
organisatie daar geweest.
Aktie: gemeente

7.

Motorcross.
De dorpsraad vraagt of er nieuwe ontwikkelingen zijn.
Het college antwoordt dat op dit moment er geen ontwikkelingen zijn te melden. Voor zover
bekend werkt de motorcrossclub nog aan een bussiness-case.
De heer Kranenburg zegt een gesprek te hebben gehad met de voorzitter van de club.
Zij gaan het plan maken en stellen de dorpsraad hiervan tijdig in kennis.

8.

Dorpsraad bestaat in september 50 jaar.
De Dorpsraad Aartswoud bestaat in september 2016, 50 jaar. Zij leggen een idee voor aan het
college.
De dorpsraad legt uit dat er een feestcommissie wordt aangesteld.
De plannen zijn om een boekje uit te brengen met anekdotes uit de afgelopen 50 jaar van
dorpsraad Aartswoud.
De dorpsraad vraagt of er een financiële bijdrage vanuit de gemeente mogelijk is. De dorpsraad
komt met een verzoek waarbij ook wordt aangegeven waarvoor de bijdrage is.
Aktie: dorpsraad
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9.

Rondvraag.
De heer Kalsbeek deelt mee dat het systeem van het plastic ophalen nog niet goed
werkt. Het legen van de bakken gaat niet vlekkeloos, er blijft vuilnis achter of er waait
vuilnis weg.
Wethouder Stoker laat contact opnemen met HVC
Toevoeging na het overleg: de klacht is doorgegeven aan HVC.
Aktie: gemeente
De heer Kranenburg zegt van collegadorpsraadleden te hebben vernomen dat er
rekening mee moet worden gehouden dat er in 2017 waarschijnlijk geen subsidie meer
beschikbaar komt voor de dorpsraden.
Burgemeester Nijpels antwoordt dat alles bij het oude blijft totdat er door burgerparticipatie een andere vorm komt.

10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt er ieder voor zijn komst.
Aktielijst
agendapunt

Onderwerp

Actie door

2.

Verslag van 28 september 2015:
Bankje en afvalbak plaatsen

gemeente

3.

Eerder toegestuurd informatie: riolering, wegen en
groenplan, nogmaals toesturen.

gemeente

Nogmaals
gestuurd op
23 maart 2016

5.

Urnenmuur.
Tekening en financiele informatie ingediend door
dorpsraad.
Wethouder Stoker neemt contact op met de
organisatie.

Gemeente

Voorstel wordt
opgenomen in de
Kadernota 2016

6.

Verkeersveiligheid n.a.v. afspraken ANWB en
Hoogheemraadschap.

Gemeente

Er is geen contact
geweest tussen de
gemeente en de
betreffende
bewoner

Bewoner zegt i.o.m. gemeente haag te hebben
bekeken/beoordeeld.
Bij het college is hier echter niets over bekend, er
zal navraag worden gedaan bij de afdeling Groen
door wethouder Stoker.

8.

Dorpsraad bestaat 50 jaar in september 2016
De dorpsraad komt met een verzoek.

9.

Rondvraag:
Vuil ophalen HVC niet vlekkeloos
Wethouder Stoker zal contact zoeken met HVC

gereed

dorpsraad
Klacht is
doorgegeven.
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