Stichting Dorpsraad Aartswoud
Secretariaat:

Notulen Jaarvergadering Dorpsraad Aartswoud
d.d. 21-01-2016
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

Cafe de Stompetoren
20.00 uur
Frank Rooker, Roelof Kalsbeek, Frank van Staveren, Jacco Bos, Margriet
Brouwer, en Jac Kranenburg
Natasja van de Thiel
ca 30

1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur
2. Notulen najaarsvergadering 2015 goedgekeurd.
Wegens krantenartikel motorcross aan agenda toevoegen.
Dhr Jimmink is woordvoerder motorcrossclub.
Persbericht uitgegeven, waarin voortgeborduurd wordt op laatste plannen.
Locatie NC10, ontwikkeling businessplan, MER procedure, geluidswallen en ledenaantallen
om een en ander haalbaar te maken. Via een digitale enquête kan men zich “inschrijven” om
zo het plan te ondersteunen. Omliggende motorsportclubs worden ook uitgenodigd deze
enquête in te vullen. Tot op heden (begin februari) zijn er 1350 reacties geteld.
De Dorpsraad zal volgende week een overleg met dhr Jimmink hebben.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
Er wordt de aanwezigen gevraagd mee te denken over onderwerpen voor het gedeelte na de
pauze. Nieuwe ideeën kunnen ook per mail aan de Dorpsraad gemeld worden.
Vergaderdata: 6 juni 2016 en 19 januari 2017.
Op 19 september 1966 was de oprichtingsvergadering van de Dorpsraad Aartswoud. Ofwel
op 19 september 2016 bestaat de Dorpsraad 50 jaar!!! Oproep om anekdotes in te sturen
(via website) zodat er een overzicht ontstaat over de afgelopen 50 jaar (boekje?)
Hanneke de Boer wil fotomateriaal leveren en Nicole wil meeschrijven.
Om nieuwe bewoners bij het dorpsgebeuren te betrekken, willen wij u oproepen ons te laten
weten of er nieuwe inwoners zijn komen te wonen, zodat wij deze welkom kunnen heten

1

4. Leefbaarheidsplan.
Het leefbaarheidsplan is nog niet volledig uitgewerkt. Wij wachten op een reactie van de
Gemeente.

5. Verkeersveiligheid
Naar aanleiding van het dramatische ongeluk op de Gouwe is er contact geweest met de
ANWB. Dit omdat er net een reclamespot op de Gouwe was opgenomen en de ANWB verzocht
werd zich terughoudend op te stellen met het uitzenden van deze spot. Tegelijkertijd is gevraagd
om advies te geven omtrent de knelpunten in de verkeersveiligheid binnen het dorp. De ANWB
is hier welwillend op in gegaan. Gesprekken leidden tot de volgende aanbevelingen.
 Kruising Gouwe – Korte Wuiver: Wordt voorzien van rood asfalt: Uitvoering i.o.m
wegbeheerder Hoogheemraadschap tijdens groot onderhoud in 2017. Hierbij zullen
tevens de borden worden herplaatst/ aangepast. Ook zullen elk kwartaal Smiley’s
worden geplaatst. Verder zal er overleg plaatsvinden met omwonenden ten aanzien
van hinderlijk groen, om zo de overzichtelijkheid te vergroten.
 Kruising Schoolstraat – Zuiderzeestraat: Bij de inventarisatie en categorisatie blijkt
het gebruik te passen bij de indeling. Daarom kan hier voorlopig niets aan gedaan
worden. Borden zouden nog aangepast kunnen worden
 Kruising Koetenburg – Zuiderzeestraat: Zichtbaarheid kinderen door aanwezigheid
heg klein. Omwonende is bereid mee te denken tijdens herstructurering tuin.
 Kruispunt Zuiderzeestraat – N239: Voor deze kruising is gekozen voor een
enkelstrooksrotonde. Het fietspad langs de N239 wordt een onverplicht fietspad (er
veranderd dus niets). De werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd

6. Wijkteam Opmeer
Karin Heemskerk sprak over de taken en samenstelling van het team. Omdat er veel taken
na het van kracht worden van de WMO naar de gemeente zijn overgeheveld, dreigt de
toegankelijkheid van de verschillende organisaties betrokken bij de verschillende hulpvragen in
het gedrang te komen. Het wijkteam kan deze vragen doorspelen naar de juiste hulpverlenende
instantie. Hierbij geldt dat er 1 aanspreekpunt is en 1 loket waar de cliënt terecht kan. Het
wijkteam overlegt wekelijks en bestaat uit ca 7-8 personen, afhankelijk van de verschillende
hulpvragen. Het team is bereikbaar via de Gemeente.
Verder heeft de gemeente 2 wijkagenten (standplaats Hoorn) ter beschikking.
Dhr Han Staal sinds 2008 en
Dhr Peter Duineveld sinds sept 2015
Bij calamiteiten belt u eerst 112, dan bij minder zware incidenten 0900 8844 en in laatste
instantie de wijkagent (overigens ook bereikbaar via 0900 8844
Er geldt 1 wijkagent per ca 5.000 inwoners

7. Rondvraag:
Klaas Beunder:

Is blij met de plaatsing van een kombord op de Braakweg.
Vraagt naar een eventuele plaatsing van een urnenmuur bij kerk
Is er gekeken naar de begroeiing
Vraag over bankje bij de ijsbaan. Kan daar ook een vuilnisbak bij? Opgelost, want bankje
is weg.
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Het bus schuilhokje bij de kruising Mienakker – Schoolstraat is alweer een jaartje weg
door vernieling. Nu is er in Nieuwe Niedorp een overtollig bus schuilhokje door
verlegging bus route. De plaatselijke Buurtvereniging heeft initiatief genomen dit
overtollige bus schuilhokje naar de kruising Mienakker – Schoolstraat te verplaatsen

Sluiting
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