Stichting Dorpsraad Aartswoud
Secretariaat:
Mailadres:

Natasja van der Thiel
secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl

Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
d.d. 24 augustus 2015
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

Familie Bos, Schoolstraat 2A
19:00 uur
Frank Rooker, Frank van Staveren, Michel van Ierland, Margriet Brouwer,
Jack Kranenburg, Natasja van de Thiel
Roelof Kalsbeek,
Jacco en Marja Bos
Natasja van der Thiel

1. De voorzitter opent de vergadering.
2. Notulen van de vergadering op 8 juni 2015 ontbreken. Michel zal contact opnemen met Roelof.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
 Jack kranenburg heeft te kennen gegeven de functie van voorzitter in de dorpsraad van
Michel over te willen nemen. Tijdens de openbare vergadering van 7 september zal dit
besproken worden.
 Natasja van der Thiel neemt de functie als sercretaris van Frank Rooker over. Zij zal onder
andere het notuleren voor haar rekening nemen vanaf nu. De spullen van het secretariaat
liggen bij Joke Wolkorte. Vooorlopig blijven deze daar staan.
 Het nieuwe mailadres is aangemaakt: secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl. FrankR zal alle
partijen hiervan op de hoogte brengen.
4. Burendag
We hebben mail ontvangen dat er budget beschikbaar is voor de Burendag op 26 september
2015. Margriet zal contact opnemen met Wiebo om uit te vragen wat Aartswoud hiermee kan
doen. Margriet mailt de leden. Mocht dit budget ten gunste van Aartswoud kunnen komen dan
nemen we dit mee in de openbare vergadering van 7 september.
5. Motorcross
Na het vertrek van Jos Huiskens is het stil. Jack heeft onlangs contact gehad met de gemeente
Hollands Kroon. Ook daar staat het punt momenteel niet op de agenda. Zij zijn in afwachting
van het businessplan vanuit de motorcross vereniging. Hierop is geen reactie ontvangen. Ook bij
Bespaar ons Lawaai is geen activiteit van de motorcross vereniging bekend op dit moment.
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6. Windplan Wieringermeer
We liggen buiten het postcode gebied voor een vergoeding. De windmolens aan de Westfriese
Dijk worden niet verhoogd. De vergunningen zijn inmiddels verleend. Tijdens ons overleg met
de Gemeente dit najaar vragen wij bij de gemeente na of wij als Dorpsraad in de omgevingsraad
plaats moeten nemen. Dit doen wij alleen als dit voor Aartswoud toegevoegde waarde heeft.
7. Recreatiepark
Alle bewoners van de Wilhelminalaan en de Bongert hebben van Nicole en Natasja een brief
gehad naar aanleiding van hun eerdere contact met de Dorpsraad en de Gemeente. Deze brief
hebben wij ter inzage ontvangen. In oktober gaan Nicole en Natasja met de bewoners in
gesprek.
8. Leefbaarheidsplan
De benen op de tafel sessie is afgelopen voorjaar geweest met de Gemeente. Wij willen het
leefbaarheidsplan nieuw leven in blazen. Er wordt een avond voor de bewoners gepland.
Natasja zal aan Riet vragen of 15-10 en 29-10 mogelijk zijn in het café. Vervolgens mailt
Natasja met de heer De Winter van de gemeente welke datum zij beschikbaar zijn van deze 2.
Vervolgens worden de bewoners geïnformeerd. FrankR stuurt het mailadres van de heer De
Winter aan Natasja toe.
9. Verkeersveiligheid
Naar aanleiding van het tragische ongeval op de Zuiderzeestraat/Korte Wuiver heeft de ANWB
contact met de Dorpsraad gelegd. Zij hebben aangeboden om samen met ons te kijken naar de
verkeersveiligheid van Aartswoud. De persoon van de ANWB die bij ons komt is op dit
moment nog met vakantie. Daarna zal er een afspraak ingepland worden. Dit contact loopt via
onze voorzitter.
Daarnaast heeft de betrokken familie te kennen gegeven open te staan om mee te denken over
de veiligheid. De voorzitter zal na het gesprek met de ANWB in gesprek gaan met de familie.
Zij hebben reeds een afschrift van de brief van de ANWB ontvangen zodat ze op de hoogte zijn.
De kruising waar het ongeval is geweest is niet van de Gemeente, maar van het
Hoogheemraadschap. De Gemeente wil dan ook wel meedenken, echter kan zelf niet besluiten
welke maatregelen er genomen gaan worden. Na het gesprek met de ANWB zal met het
Hoogheemraadschap een afspraak gemaakt worden.
10. Stal Rooker
De vergunning is verleend en het termijn van beroep is geweest. Door omwonende is een
voorziening aangevraagd en er is een bouwstop afgeroepen om onomkeerbare schade te
voorkomen. Deze procedure zal naar verwachting minimaal een half jaar duren.
Zoals eerder afgesproken zal de heer Nijpels tijdens de vergadering van 7 september toelichting
geven vanuit de Gemeente over de procedure richting de verleende vergunning en eventuele
vragen van omwonende beantwoorden. Wij hebben hiervoor gekozen omdat we willen
voorkomen dat er in het dorp een tweedeling komt.
11. Aftreden en benoeming bestuursleden
Zoals eerder benoemt is Natasja vanaf nu secreatris. Jack heeft zich beschikbaar gesteld als
voorzitter. Daarnaast zoeken we nog een algemeen lid. Dit zal meegenomen worden in de
vergadering van 7 september.
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12. Na de pauze
Na de Pauze zal Michel een presentatie geven over de luchtvaart. Titel zal zijn wat gebeurt er
boven jullie hoofd? De uilenman bewaren we voor de volgende keer. Deze kan aankomende
vergadering niet.
Jacco Bos geeft als optie aan om ??? te vragen om te komen vertellen over Parijs-Dakar.
Deze optie onthouden we.
13. Overleg met de gemeente
We hebben nu op 22 september een overleg met de Gemeente staan. We moeten hiervoor
deze week agendapunten aanleveren. FrankR zal de Gemeente vragen deze vergadering te
verzetten naar een later moment, echter wel voor 15 oktober.
14. Rondvraag en sluiting
 Natasja maakt de agenda voor de vergadering van 7 september.
 Iedereen kijkt de agenda en de notulen na voor vrijdag 28 augustus zodat Natasja de
agenda zaterdagochtend kan uitprinten en aan iedereen kan geven. Margriet zet dan dit
weekend de notulen op de website zodat de bewoners deze voor de vergadering in
kunnen zien.
 We gaan de bewoners vragen om hun mailadres te mailen naar ons. Bij calamiteiten
kunnen we iedereen dan eenvoudig mailen en we willen vanaf 2017 over gaan tot het
mailen van de agenda.
 We vragen de bewoners om input voor onderwerpen voor na de pauze op de agenda.
Actiepuntenlijst
Nummer Datum Wie
00001
24-8-15 Michel

Wat
Roelof bellen inzake notulen8-6-15

00002

24-8-15 FrankR

Mailadres dorpsraad aan alle partijen z.s.m.
sturen

00003

24-8-15 Margriet

Wiebo bellen inzake burendag

Voor 31-8

00004

24-8-15 Alle
leden

Omgevingsraad navragen bij de
Gemeente

Tijdens
vergadering

00005

24-8-15 Natasja

Datum Riet en Gemeente vastleggen

6-9-15

00006

24-8-15 Voorzitter Afspraak maken ANWB

z.s.m.

00007

24-8-15 FrankR

Afspraak met Gemeente verzetten

z.s.m.

00008

24-8-15 FrankR

Mailadres dhr De Winter aan Natasja z.s.m.
mailen

00009

24-8-15 Natasja

Agenda en notulen opmaken

26-8-15

00010

24-8-15 Alle
leden

Notulen en agenda voor 28-8-15
bekijken en antwoorden Natasja

28-8-15

00011

24-8-15 Margriet

Notulen op de website

31-8-15

00012

24-8-15 Natasja

Agenda's bij leden

29-8-15
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Wanneer
z.s.m.

