Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud

Datum:
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

19 januari 2017
café de Stompe Toren Aartswoud
20.00 uur
Jack Kranenburg, Frank van Staveren, Margriet Brouwer,
Jacco Bos, Frank Rooker en Natasja van der Thiel
Roelof Kalsbeek
+/- 55
Natasja van der Thiel

1. De voorzitter opent de vergadering
2. Notulen van 14 december 2016 staan nog niet op de website. Volgende vergadering worden
deze besproken.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
- Deze zomer zijn het bankje en de afvalbak geplaatst door de gemeente;
- Volgende week wordt gestart met de aanleg van de urnenmuur bij de begraafplaats. Er komt
ruimte voor 16 urnen;
- Er is een mail binnegekomen in verband met de vuilnisbakken langs de Westfriesedijk die
door de langs rijdende vrachtwagens omwaaien de weg op. Dit veroorzaakt gevaarlijke
situaties. In overleg met de gemeente wordt er naar een oplossing gekeken. Tijdens de
volgende vergadering met de gemeente zal dit besproken worden;
- Vraag aan de bewoners of het een idee is om stickers op de klikobakken te plakken met
daarop een 30 bord. Dit om het verkeer te attenderen op de snelheid. Hier is niet direct
behoefte aan. Kan het geen 30KM gebied worden? Wethouder Stooker geeft aan dat het
type weg de snelheid bepaald. Deze weg kan geen 30KM gebied worden. Voor nu bieden
zich geen andere alternatieven aan;
- Wethouder stoker geeft aan dat kentekens van snelrijders welkom zijn om mensen hierop
aan te spreken.
- De bibliotheek in Opmeer zal vanaf 1-2-2017 op de dinsdag open gaan van 10:00 tot 14:00
uur. Dit zodat bewoners die gebruik maken van de buurtbus op dinsdag ook gelegenheid
hebben om gebruik te maken van de bibliotheek.
4. Vergaderdata 2017
De data voor 2017 staan op de website. De Dorpsraad geeft aan dat in verband met de lagere
subsidie is besloten om 1x per jaar te vergaderen in een openbare ruimte. Alle andere
vergaderingen zijn de bewoners ook welkom. Deze worden bij de leden thuis gehouden. Wel
graag vooraf een mail naar secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl.
Er wordt aangegeven dat in het convenant (beschikking) staat dat 2x vergaderen in een openbare
ruimte verplicht is. Dit wordt nagekeken.
Praktijk leert dat de zomer vergadering veel minder bezocht wordt in een krappe kerkruimte.
5. Motorcross
Er is een project gestart om te kijken of een motorcrossbaan langs de Groetweg haalbaar is. De
werkgroep heeft een presentatie gegeven met hun businessplan. Als het financiële plaatje rond
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komt zal deze bij de gemeente Hollands Kroon ingediend worden. Er is een website waarop te
volgen is in welk stadium het project zich bevindt: www.mc-nh.nl.
Er wordt gevraagd wat het standpunt van de Dorpsraad is inzake de motorcross. Deze is er nu
niet. Naar aanleiding van deze informatieve presentatie is gevraagd of wij bij de gemeente
kunnen nagaan of zij een meting kunnen doen van het huidige achtergrondniveau. Daarnaast is
gevraagd of wij een enquette kunnen houden onder de inwoners.
6. Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan wordt geactualiseerd. Er is een nota van uitgangspunten vastgesteld. In
het voorjaar ligt het nieuwe bestemmingsplan ter revisie op het gemeentehuis. De Dorpsraad wil
de bewoners erop attenderen deze in te zien om te kijken of er voor je persoonlijk zaken
gewijzigd zijn.
7. Leefbaarheidsplan
Het leefbaarheidsplan wordt goedgekeurd. Er wordt gevraagd wat de status is van de
glasvezelkabel in het buitengebied. Met name de Weelkade heeft zeer slecht bereik. Wethouder
Stoker geeft aan dat er een samenwerking is tussen 7 gemeente in Westfriesland. Ze hebben een
extern bedrijf in de arm genomen om de glasvezelkabel in alle buitengebieden mogelijk te
maken. Termijn hiervan is nog niet bekend.
8. Wilhelminalaan/Bongert
Dhr Schuitemaker geeft een update.
Er komt kabeltelevisie/internet. De status is dat het bij een projectmanager van Ziggo ligt en de
vergunningen aangevraagd gaan worden.
Op 4-11-16 is er een bijeenkomst bijgewoond bij de gemeente Medemblik. Hier werd het
ontwikkelingspersepctief van oude recreatievormen besproken. Een gelijksoortige casus als bij
ons speelt zich af in Twisk.
Onze gemeente heeft aangegeven dat ze zich aan de bestaande beheersverordening houden. De
woordvoerders van het "Perenblok" gaan naar de provincie om te kijken naar de
(on)mogelijkheden. Mede gezien de provincie in maart 2017 een nieuwe ruimtelijk verorderning
in laat gaan.
9. Pluim 2015 en 2016
De pluim voor 2015 gaat naar Johan van Nieuwenhuizen. Hij en zijn medewerkers rijden met
aangepaste snelheid door Aartswoud. Als de kinderen van en naar school fietsen nemen zij zelfs
een alternatieve route.
De pluim voor 2016 gaat naar Marga Landman. Zij zet zich altijd vol enthousiastme in voor
onder andere de rommelmarkt, dijkenloop, Aartswoud in beweging en AGSV en voorheen ook
de kinderkermis.
De tegeltjes welke gemaakt zijn door Mariska Knijn worden aan hen overhandigd.
10. Wijziging samenstalling leden
Frank Rooker treedt af na zijn zitting van 4 jaar. Suzanne Oostinga treedt aan.
11. Rondvraag
Vraag is wat het referentiegeluid is waar we rekening mee moeten houden als de motorcross
er wel komt. Het is heel lastig om te bepalen aan de hand van cijfers hoeveel geluids toename
het in werkelijkheid is. De Dorpsraad gaat kijken of er metingen gedaan kunnen worden naar
het geluid nu op verschillende punten in Aartswoud. Dan kan het verschil bepaald worden.
Jack sluit de vergadering.
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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.

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

00045

19-1-17

Natasja

00046

19-1-17

Jack

00047

19-1-17

allemaal

00048

19-1-17

allemaal

Nadenken over AGSV blad of
jaarblad
Kosten stickers met maximum
snelheid op de vuilnisbakken
Vuilnisbakken Westfriesedijk
inbrengen als punt bij eerste
gemeente overleg
Nakijken in beschikking of we 2x per
jaar moeten vergaderen in openbare
ruimte
Bedenken enquette voor de bewoners
tijdens de volgende vergadering
Geluidsmeting huidig decibel in
Aartswoud door gemeente

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretariaat:
Algemeen leden:
Mailadres:

Jack Kranenburg
Roelof Kalsbeek
Natasja van der Thiel
Margriet Brouwer, Suzanne Osinga, Frank van Staveren en Jacco Bos
secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl
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1-1-17
1-1-17

1-3-17
04-2017

02-2017

01-2017
3-2017

