Beste Dorpsgenoten,
Gezien de omstandigheden vanwege Corona zal de jaarvergadering in
januari niet in café de Stompe Toren worden gehouden.
We hebben ervoor gekozen een nieuwsbrief te maken over het
afgelopen jaar, die op een pagina in de Aartswouder zal verschijnen.
Iedereen kan uiteraard via de gebruikelijke kanalen contact opnemen
met de dorpsraad. Dus via Facebook, via de mail of door gewoon een
dorpsraadlid aanspreken of te bellen.
Wat is er in 2021 aan bod gekomen bij de dorpsraad?
De motorcrossbaan
Op dit moment ligt alles rond het crossterrein stil.
De initiatiefnemers hebben bij Hollands Kroon aangegeven dat er een nieuw geluidsrapport gemaakt
gaat worden. Wat daarvoor de reden is is niet bekend, maar wij kunnen ons voorstellen dat de vele
reacties op de voorontwerp-MER de oorzaak zijn.
Hollands Kroon verwacht dit rapport pas medio volgende jaar, na de gemeenteraadsverkiezingen van
2022. Volgend jaar komt ook de Omgevingswet, alleen is het nog niet bekend wanneer precies. Deze
wet biedt ons, als omwonenden, weer nieuwe mogelijkheden.
U kunt de ontwikkeling volgen via https://bespaaronslawaai.nl/ en https://nc10terrein.nl/
Verkeersveiligheid
Zoals u misschien heeft gelezen of gehoord, is het de bedoeling dat landelijk de maximumsnelheid in
de bebouwde kom op de meeste plaatsen naar 30 km/u gaat i.p.v. de nu nog op veel plekken
geldende 50 km/u.
In Aartswoud is de maximumsnelheid nu nog 50 km per uur. De dorpsraad is hierover in gesprek
gegaan met de gemeente. De gemeente heeft de Zuiderzeestraat en de Schoolstraat in een eerder
stadium aangemerkt als doorgaande wegen en heeft daarom een uitzondering gemaakt voor deze
straten, net als voor nog vijf straten in de gemeente. Over een jaar komt er een nieuw
Vervoerbeleidsplan en zal de huidige situatie geëvalueerd worden. Dan wordt opnieuw de vraag
meegenomen de maximumsnelheid naar 30 km per uur te brengen. De dorpsraad heeft gevraagd dit
in ieder geval op de Schoolstraat rondom de school, AGSV, café en kerk te realiseren.
De dorpsraden uit de gemeente Opmeer hebben plannen om een lokale afdeling op te richten van
Veilig Verkeer Nederland. Als u zich betrokken voelt bij dit onderwerp en een rol wilt pelen bij de
oprichting van de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland, dan kunt dit melden bij de dorpsraad.
Woningbouw
Door de krapte op de woningmarkt is er een verruiming in het vergunningenstelsel. Met het college
van B&W is afgesproken dat er binnenkort opnieuw zal worden bekeken of er extra woningbouw in
Aartswoud mogelijk is. Ook hebben we in het overleg met het college gevraagd of er een regeling kan
komen dat Aartswouders een voorrangspositie kunnen krijgen voor de sociale huurwoningen in het
dorp. Ook dit wordt in het volgend overleg meegenomen.

Toekomstvisie
Op 28 september is de toekomstvisie van de gemeente Opmeer feestelijk gepresenteerd in de
Hooghe Heeren in Hoogwoud. De toekomstvisie is mede tot stand gekomen door participatie van
bewoners van de gemeente Opmeer, waaronder de dorpsraden. Hoe willen we dat de gemeente er
in 2030 uitziet? Er zijn vijf ambities geformuleerd:
 Vitale dorpen in een vitale gemeente
Wij investeren in een groene leefomgeving waar mensen van jong en oud kunnen blijven
wonen, actief zijn en zich thuis voelen.
 Een zorgzame gemeenschap:
Wij hebben oog voor elkaar en investeren in een goede zorgverlening die dicht bij de
mensen staat.
 Een duurzame toekomst

We werken samen met de Westfriese regio aan regionale energieopwekking, voor een
klimaatbestendige gemeente in 2050.

 Een aantrekkelijk landschap

Opmeer koestert haar open landschap, erfgoed en de kenmerkende lintdorpen. Opmeer is
en blijft een fijne plek om te wonen.

 Een bereikbaar bestuur

het bestuur van Opmeer is bereikbaar en toegankelijk. Bij besluitvorming worden
belanghebbenden betrokken.
Iedereen kan bij de gemeente een eigen exemplaar halen.
Meer informatie vindt u op: https://www.opmeer.nl/opmeer-gaat-aan-de-slag-met-toekomstvisie2030
Verder rest nog een terugblik op overige activiteiten van de dorpsraad:
 Statuten zijn herzien: dit is gebeurd omdat de wettelijke aansprakelijkheid gewijzigd moest











worden i.v.m. de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Archief dorpsraad: is uitgezocht en opgeslagen bij het Westfries Archief
KVK wijzigingen: het is gelukt om de inschrijving bij de KvK te actualiseren.
Overleg met gemeente: zoals overleg met de gemeenteraad en met het college van B&W.
Nieuwe website van de dorpsraad is bijna klaar.
Rondleiding door het dorp met de nieuwe burgemeester: we hebben als dorpsraad een
rondleiding door ons dorp gegeven om hem een indruk te geven van ons mooie dorp.
Dorpsquiz: de online dorpsquiz is georganiseerd in mei 2021 samen met AGSV.
Ondersteunen van de subsidieaanvraag van de Kaapvaarders voor het Adriaans Paradijs
Festival op 15 augustus 2021 bij Stichting Muziek Opmeer.
Uitreiking Pluim: de Pluim van 2021 is uitgereikt aan Margriet Brouwer
Sinterklaas: contact onderhouden met de organisatie van de Sinterklaasintocht van de
gemeente Opmeer.
Er is door de dorpsraad opnieuw een oproep uitgegaan voor vrijwilligers voor de AED.

We hopen dat we u via deze weg op de hoogte hebben kunnen stellen van de belangrijkste
activiteiten in 2021. We wensen iedereen een gezond en gelukkig 2022!

Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Aartswoud
Katja Goedhart, Pieter Jonkers, Marieke Hekker, Jacco Bos, Sabine Deken en Daan Gouwens

