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Inleiding
Voor u ligt het nieuwe leefbaarheidsplan van Aartswoud. Om tot een nieuw
leefbaarheidsplan te komen is er in november 2015 een bijeenkomst gehouden waarvoor de
bewoners uitgenodigd zijn. Tijdens deze avond is er in groepen van ongeveer 6 personen
samen gewerkt. Gedurende de avond zijn er 8 onderwerpen naar voren gebracht, te weten:
 sociale cohesie
 sport
 onderwijs
 bedrijvigheid, recreatie en toerisme
 wonen
 verkeer en vervoer
 openbare ruimte
 zorg en welzijn
Door middel van het invullen van een briefje per tafel zijn de ideeën verzameld en letterlijk
overgenomen in de inventarisatielijst welke u aan het einde van het leefbaarheidsplan terug
ziet. Naar aanleiding van alle ideeën heeft de Dorpsraad Aartswoud gekeken welke ideeën
we direct op gaan pakken. Alle andere ideeën blijven uiteraard bewaard voor een later
moment.

Aartswoud
Aartswoud is een dorpje met ca 550 inwoners. Het rustige dorp maakt deel uit van de
Gemeente Opmeer (ca 11.000 inwoners) en ligt aan de zuidelijke rand van de
Wieringermeer. Het dorp kenmerkt zich door de nabijheid van veel landschappelijke
waarden, zoals het natuurgebied de Weelpolder en de in de ecologische hoofdstructuur
opgenomen Westfriese omringdijk, met de hieraan gelegen fraaie kolken. Deze gebieden
worden ontsloten door fraaie wandel- en fietspaden.
Wat deze omgeving zo bijzonder maakt, vloeit voort uit de ontstaansgeschiedenis van dit
gebied. Doordat het gebied onder invloed stond van afzettingen als gevolg van zeespiegel
stijgingen en dalingen na de laatste ijstijd (ca 10.000 jaar geleden), werden er vruchtbare
gebieden gevormd in wat nu Noord-Holland heet. Op kreekruggen ontstonden diverse
nederzettingen. De bewoners leefden van visvangst, jacht en landbouw. Het gebied werd
door de wispelturigheid van de zee nog niet permanent bewoond. Bewijzen van vroege
bewoning door mensen rond het huidige Aartswoud zijn gevonden bij opgravingen ten
oosten van de Zuiderzeestraat. Het zou gaan om bewoning tijdens de Klokbekercultuur
(2700 - 2100 voor Christus). De nederzettingen werden echter voortdurend bedreigd door
het water.Toen dat besef doordrong, maakte men zich sterk voor de bouw van een dijk,
waardoor het veen en moersachtige gebied ontwaterd kon worden en begonnen kon worden
het gebied definitief in cultuur te brengen. Deze dijk was rond 1250 nChr. een feit. Hoewel
rond 1250 al vrijwel alle tegenwoordige dorpen zijn ontstaan duikt de plaatsnaam
Edaertswoud pas op in 1319. Deze naam doet vermoeden, dat de streek bosrijk was met als
landheer/bewoner ene Edaert en diens familie. De naam duidt op een een Friese herkomst.
In de loop der tijden veranderde de naam in Edertswoude (1414), Aertswoud (1450),
Aertswoude (1491),Aertzwoude (1573), Eertswoude (1683) tot aan het huidige Aartswoud
of, in dialect Ierswoud.
Het vroegere Aartswoud was door zijn natuurlijke ligging aan de Zuiderzee naast een op
landbouw gericht dorp ook een zeevarend dorp. Vanuit de zeehaven van Aartswoud (midden
16e eeuw), voer men op de Oostzee en ging ter walvisvangst. Door verzanding verloor de
haven sterk aan betekenis en verdween tenslotte door de inpoldering van de Wieringermeer
in 1930. Namen en gevelstenen in Aartswoud verwijzen hiernaar¹. Op de vierkante stompe
kerktoren (daterend uit de 16e eeuw), van de hervormde kerk uit 1884, kon vuur gestookt
worden als baken voor de schepen. Verder wil het verhaal dat de toren ook gebruikt is in
periodes van armoede om voorbij komende schepen van een veilige route te laten afwijken,
met als gevolg dat de schepen verongelukten. Veel van de lading van zo'n schip spoelde
daarna aan en werd door de bevolking geborgen. Diverse geschiedkundigen vermoeden dat
het waarschijnlijk een aantal maal is gebeurd. Hoe vaak dit gebeurde en over de gevolgde
methode is echter niets bekend. Op meer plaatsen in de wereld, zoals bij gevaarlijke
rotskusten, werd het expres laten vastlopen /vergaan van schepen gebruikt om de locale
economie te stimuleren.
De rijk gesneden herenbank in de kerk stamt uit 1641 en behoorde, blijkens het wapen, aan
de Zeeuwse familie Soete van Laecken toe. Het orgel werd in 1885 gebouwd door de Duitse
orgelbouwer Richard Paul Ibach.
Het sociale en culturele leven in Aartswoud speelt zich af rond het cafe de Stompetoren (met
een podium voor o.a. toneelvoorstellingen), het voetbal (voetbalvereniging AGSV) en het
kerkgebouw de Stompetoren. Naast de jaarlijkse zomertentoonstelling biedt het gebouw ook
een podium voor diverse kleinkunst kunstenaars.

Sociale cohesie
In Aartswoud is het hele jaar door veel te beleven. Door alle verenigingen worden er tal van
activiteiten aangeboden en deze worden erg druk bezocht door de bewoners. Hier kunnen
we als dorp trots op zijn.
Wat belangrijk is, is dat er activiteiten voor alle leeftijden aangeboden worden. Voor kinderen
en jong volwassenen zijn er meerdere actviteiten, echter moeten we de ouderen hierin niet
uit het oog verliezen. Er worden meerdere activiteiten aangeboden voor ouderen in het
activiteitencentrum van Hoogwoud, maar de voorkeur is om deze activiteiten ook in het dorp
plaats te laten vinden. Er is geopperd om bijvoorbeeld een klaverjas/joker avond te
organiseren.
Het café is 1 van de belangrijke punten in de sociale cohesie. De vraag is of we daar meer
gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld door een kluis neer te zetten waar de bezorgers
alle pakketten af kunnen leveren. Dorpsbewoners kunnen deze dan iedere avond tussen 18
en 21 uur op komen halen. Dit kan een omzetverhogende werking hebben voor het café.
Wat fijn zou zijn is dat alle activiteiten die er zijn op 1 punt terug te vinden zijn. Bijvoorbeeld
op de website van de dorpsraad. Ook vinden bewoners het fijn als er een dorpsblad komt.
Naar aanleiding van deze ingebrachte punten staan de volgende acties op de agenda van de
dorpsraad voor 2016-2017:



met de eigenaren van café de Stompetoren in gesprek over mogelijkheden voor het
brengen en afhalen van poststukken / het organiseren van een klaverjas/joker
toernooi voor ouderen;
met AGSV het gesprek aangaan of het AGSV clubblad een rol kan spelen in een
dorpsblad.

Sport
Aartswoud is een sportief dorp. Er worden jaarlijks terugkerende sportactiviteiten
aangeboden zoals de wielerronde, dijkenloop en het glasmixtoernooi waar iedereen aan kan
deelnemen. Ook zijn er wekelijkse sportactiviteiten. Voor de jeugd is er de voetbal in
Aartswoud. Voor volwassenen worden er “binnen-zaalsporten” georganiseerd waaronder
seniorengym, damesgym, sporten 25+ en de zumba. Ook de volwassenen voetballen graag
bij AGSV. Naast de voetbal zijn ook de binnensporten ondergebracht bij AGSV.
Veel bewoners wandelen in en rond het dorp, alleen of in groepsverband. De werkgroep
Opmeer Actief bestaat uit bewoners die nieuwe sportactiviteiten in Aartswoud initiëren. Ook
is er een zeer actieve ijsclub in Aartswoud die voor jong en oud activiteiten organiseren. In
café de Stompe Toren is er wekelijks biljard, georganiseerd door de biljardclub. De bewoners
zijn over het algemeen zeer tevreden over het sportaanbod in Aartswoud. Wel wordt als idee
geopperd dat het reserveren van de gymzaal voor sportactiviteiten klantvriendelijker gemaakt
kan worden, en dat er voldoende bekendheid aan de verschillende sporten gegeven moet
worden. Het idee wordt ingebracht om een kunstijsbaan in de winterperiode te organiseren.
Ook worden er verschillende onderhoud- en beheerklussen genoemd voor de jeu de
boulesbaan op het AGSV terrein.
Naar aanleiding van deze ingebrachte punten staan de volgende acties op de agenda van de
dorpsraad voor 2016-2017:
- nieuwe ideeën voor sportactiviteiten: dartavond, wandelpaden voor wandelclub,
wisselende sporten aanbieden buitenschools voor jeugd, jongeren en volwassenen
en onderhoud- en beheerklussen van de jeu de boulesbaan doorgeven aan
werkgroep Opmeer Actief / Aartswoud;
- Ideeën voor kunstijsbaan doorspelen naar IJsclub Aartswoud.

Onderwijs
Aartswoud kent 1 basisschool en 1 peuterschool. De bewoners vinden het ontzettend
belangrijk dat de school in Aartswoud blijft bestaan, en er moet dan ook gezorgd worden dat
er voldoende kinderen gebruik maken van deze school. Men wil het liefst dat alle kinderen uit
het dorp naar deze basisschool gaan, maar het is en blijft een keuze van de ouders of ze
daar wel of geen gebruik van willen maken. De bewoners brengen vele ideeën in om de
school beter en meer te promoten bij bewoners van Aartswoud, dorpen in de buurt, maar ook
via kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en het consultatiebureau. Het schoolgebouw zou
ook benut kunnen gaan worden voor brede school activiteiten, zoals huiswerkbegeleiding
voor jongeren en computercursussen. Ook wordt er geopperd dat woningen in Aartswoud
zoveel mogelijk benut zouden kunnen worden voor starters, jonge gezinnen en
vluchtelingen.
Naar aanleiding van deze ingebrachte punten staan de volgende acties op de agenda van de
dorpsraad voor 2016-2017:
- Alle ingebrachte ideeën voor meer en betere promotie van school doorspelen naar
directie school en MR.

Bedrijvigheid, recreatie en toerisme
In Aartswoud zijn mogelijkheden om te overnachten op de boerencamping of bij
verschillende B&B’s. Aartswoud is een prachtig dorp en een aantal bewoners vindt dat het
aanbod voor B&B’s dan ook uitgebreid mag worden. Men zou graag informatieborden bij het
rundveemuseum, café en theetuin willen, waarop naar elkaars mogelijkheden en
openingstijden worden verwezen. Er worden ideeën aangedragen om meer educatieve
routes te ontwikkelen en een voorjaarsevenement te organiseren. Men zou graag willen dat
kleinschalige bedrijvigheid wordt bevorderd, dat men ruimhartiger mag zijn in het verlenen
van vergunningen, en nieuwe initiatieven van ondernemers en vrijwilligers omarmen en
positief benaderen. Ook wordt voldoende mogelijkheden voor agrarische ontwikkelingen
genoemd. Er worden meerdere punten naar voren gebracht die te maken hebben met de
begaanbaarheid van de kanoroutes.
Naar aanleiding van deze ingebrachte punten staan de volgende acties op de agenda van de
dorpsraad voor 2016-2017:
- Punten met betrekking tot de kanoroutes doorspelen naar kanoverhuur en eigenaren
kanovoorzieningen;
- Overleg met gemeente over recreatieve mogelijkheden.
Wonen
Wonen in Aartswoud is voor velen een genot, maar niet altijd mogelijk voor iedereen. Er zijn
niet veel huurwoningen en goedkope woningen waardoor jonge mensen weinig
mogelijkheden hebben om zelfstandig in Aartswoud te wonen. De Wilhelminalaan en
Bongert worden vaak genoemd met vele verschillende ideeën waaronder om de woningen
vrij te geven voor bewoning, of om het te laten opkopen en geschikt te maken voor
projectontwikkeling. Ook wordt voorgesteld het beleid aan te passen om geringe nieuwe
(huur)woningen mogelijk te maken en jongeren te interesserend voor COP-project
Naar aanleiding van deze ingebrachte punten staan de volgende acties op de agenda van de
dorpsraad voor 2016-2017:
- Overleg houden met gemeente over ontwikkelingen woonbaarheid Wilhelminalaan en
Bongert;
- Overleg houden met gemeente om mogelijkheden te creëren voor woningen voor
jonge mensen.

Verkeer en vervoer
In Aartswoud hebben we te maken met veel verschillend verkeer en vervoer. Wat we hebben
gemerkt is dat we al best veel doen om op dit punt het verschil te kunnen maken.
Zo worden bewoners van jongs af aan geleerd waar de gevaren zitten binnen dit verkeer. De
lessen landbouwvervoer van VOMOL en streetwise van de ANWB dragen hier zorg voor. De
kracht van de herhaling is hierin van belang.
Waar u trots op bent is de buurtbus welke er zorg voor draagt dat de oudere bewoners en
bewoners met een beperking de gelegenheid hebben om naar Opmeer te gaan voor de
wekelijkse boodschappen en om er even uit te zijn.
Verkeersveiligheid is een speerpunt onder de bewoners. Er is veel input gegeven over het
verbeteren van kruispunten, wegdek en zicht op de wegen. Belangrijk blijft om kentekens
van hardrijders te noteren en aan te leveren bij de gemeente. Op deze wijze kan de
wijkagent langsgaan bij hardrijders om ze hiervan bewust te maken.
Naar aanleiding van de ingebrachte punten staan de volgende acties op de aenda van de
dorpsraad voor 2016-2017:




met de ANWB en Hoogheemraadschap in gesprek over de verkeersveiligheid;
Bushokje en lantaarnpaal plaatsen bij de Mienakker Aartswoud;
De afname van de buslijnen bespreekbaar maken bij de gemeente.

Openbare ruimte
Tijdens de bijeenkomst zijn er niet veel punten genoemd over de openbare ruimte in
Aartswoud. Het mooie openbare groen wordt geprezen. Besloten is om op dit onderwerp de
ingebrachte punten te bewaren voor een later moment.

Zorg en Welzijn
Door de goede sociale cohesie binnen het dorp is de drempel om naar hulp te vragen laag.
Binnen Aartswoud is het ons kent ons en buren zien elkaar. De nieuwberichten van
maandenlang dood in je woning liggen zonder vermist te worden kennen wij gelukkig niet.
Wat kunnen we dan nog doen om de zorg en het welzijn te verhogen?
Naar aanleiding van de ingebrachte punten staan de volgende acties op de agenda van de
dorpsraad voor 2016-2017:



onderzoeken of glasvezel tot de mogelijkheden behoort;
onderzoeken of er bewoners zijn die het opzetten van een vrijwilligerscentrale op zich
willen nemen.

Overzicht briefjes 29-10-2016
Sociale Cohesie (rode briefjes)
 Café dagelijks open voor afhalen poststukken (18:00-21:00). Dorpsbewoners kunnen
elkaar daar ontmoeten. De omzet van het café gaat omhoog. Overdag kan de pakket
bezorger de poststukken in een speciale kluis afleveren. Zo hoeft er niemand
aanwezig te zijn overdag.
 Activiteiten voor jong & oud gezamelijk
 Een dorpsblad (als voorbeeld 't Gouwe Journaal)
 Klaverjas/Joker avond
 Meer activiteiten op de website van de Dorpsraad
 Themafeesten voor jong & oud (oktoberfeest, rock&roll feest, kerstavond)
 Ouderen die iets willen trekken naar het activiteitencentrum in Hoogwoud, hier is niet
veel.
Sport (oranje briefjes)
 Gymzaal reservering klantvriendelijker maken (Burgemeester geeft aan dat dit
binnenkort online kan door nieuw automatiseringssysteem)
 Jue de Boulesbaal nieuwe ondergrond (fijner grind)
 Onderhoud Jue de Boulesbaan
 Hark met houder bij de Jue de Boulesbaan
 Sleutel voor gerbuik toilet AGSV voor de Jue de Boulesbaan
 1x per week 25+ sport
 1x per week op dinsdagmiddag 50+ sport
 Kracht is dat we biljartclub, schaatsclub en Jue de Boulesbaan hebben
 Overkapte Jue de Boulesbaan (bijv. het middenpad van de fietsenstalling van
grind/gravel voorzien)
 Verlichting op het A-veld (algeheel moet alle verlichting van de voetbal
gemoderniseerd worden (Burgemeester gaf aan dat er binnen de gemeente bij een
aantal verenigingen wellicht nieuwe verlichting komt. De verlichting die weg gehaald
wordt kan dan wellicht hier hergebruikt worden)
 Wisselende sporten aanbieden (gedurende periode van 10 weken) buitenschools
aanbieden voor jeugd/jongeren/volwassenen of soms een mix van deze.
 Kunstijsbaan in de winter zodat alle kinderen elke winter kunnen schaatsen. Kan
bijvoorbeeld op het parkeerterrein AGSV of bij het Rundveemuseum. Een paar
weken per jaar.
 Bruggetje met leuningen vanaf het schoolterrein naar voetbalterrein AGSV.
 Over sport ben ik dik tevreden
 Wandelen om 10 uur vanaf parkeerplaats AGSV op de website
 Wandelclub. Paden Zwarte Pad, Werstfriesedijk, doorsteek Blote Biene pad, Jan Nes
en Kerkepad gebruiken.
 Dartavond in café (oprichten Dartclub).

Onderwijs (blauwe briefjes)
 Informatieboekje via ouders
 Legaliseren Wilhelminalaan en de Bongert (evt. voor vluchtelingengezinnen en jonge
gezinnen)
 Netwerken
 School promoten bij andere dorpen
 Vervoer regelen
 Eigentijdse en aantrekkelijke open dag met hulp van dorpbewoners
 Pleegkinderen en minderjarige asielzoekers zonder ouders opvangen
 Tegenstrijdige belangen van dorpsraadslid. Behoud school en leefbaarheid
Aartswoud
 Promotie door mee te laten kijken op school door kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en consultatiebureau.
 Inloopavond op school (verspreiding via de media)
 Promotie van het Exova concept. Het is innovatief en vernieuwend. Bijvoorbeeld bij
kinderdagopvang (infoavonden), peuterspeelzalen en consultatiebureau
 Huiswerkbegeleiding voor schoolverlaters als "nazorg"
 Vluchtelingengezinnen opvangen
 Brede school ontwikkeling activiteiten stimuleren. Bijv. computercursus voor ouderen,
huiswerkbegeleiding jongeren, etc
 Jonge ouders actief benaderen door ouders en school in een straal van 10 KM
 Starters jeugd uit Aartswoud zoveel mogelijk toelaten in huurwoningen
 2 Wekelijkse column in de Polderexpress
 Flyer maken door ouders en MR met positieve punten/verhalen school dorpsbinding
 Collectief Particulier Ondernemersschap. Locatie zoeken. Excellent school uitdragen
 Meer 20ers en 30ers de kans geven bij ouders woonruimte te creëren
 Het is van belang dat alle ouders hun kinderen naar deze school brengen. Dit is een
algemeen belang van het dorp. Zo lang mogelijk kijken op school dat aan ieder zijn
wens voldaan kan worden

Bedrijvigheid/recreatie en toerisme (paarse briefjes)
 Informatieborden bij Rundveemuseum, Café en Theetuin waarop ze naar elkaars
mogelijkheden en openingstijden wordt verwezen
 Kracht: kerstfair en dijkenloop
 Knuffelen van kalfjes en/of koeien
 Voldoende mogelijkheid agrarische ontwikkeling
 Bevorderen kleinschalige bedrijvigheid
 Terrein Van der Bel de mogelijkheid geven tot een centrum voor kleinschalige
bedrijvigheid
 Gemeenschapswinkel door vrijwilligers
 Uitbreiding Bed & Breakfast
 Kanoverhuurbedrijf
 Voorjaarsevenement rond Hemelvaast/Pinksteren
 Initiatieven ondernemers omarmen en kijken wat er mogelijk is
 Veiligheid trap van de steiger. Deze is nu vaak spekglad. Idee, iets met gaas erop
 Historische wandelroute met doe-activiteit (GPS/QR code)
 Ontwikkelen natuurpad (modderparcours, Blote Bienen parcours
 Vaarroute langs de Gouwe beter begaanbaar maken. Nu zit je schroef vaak vast door
waterplanten
 Afvalbak bij het bankje Blote Bienen Pad
 Bankjes en afvalbakken plaatsen bij recreatie
 Vaarroutes meer uitbaggeren voor kleine bootjes en kano's
 'IVN'/natuurlessen met knutsel natuur activiteiten in school
 Nieuwe initiatoeven positief benaderen
 Verbeteren buitenaccomodatie van het café
 Ruimhartiger zijn in het verlenen van vergunningen. Bijv. het Rundveemuseum 10
jaar, de Theetuin mag alleen maar koude gerechten serveren, Riedijk Muziek is
verhuist omdat ze geen winkeltje mochten openen
Wonen (groene briefjes)
 Wilhelminalaan en Bongert vrijgeven voor bewoning (er zijn al gezinnen uitgezet met
jonge kinderen en die kinderen wilden)
 Terrein Van der Bel geschikt voor bewoning
 Wel het opzetten van geringe woningbouw op nieuwe plekken
 Nieuw beleid maken voor toewijzen huurwoningen. Dit onder de noemer
plattelandsbeleid
 Boerderij van Veling (Zuiderzeestraat 9) in 4 splitsen
 Kleinschalige woonruimtes voor statushouders en jonge mensen
 Jongeren interreseren voor CPO-project (idee v/d Bel/Nes) bijv op website dorpsraad
en een flyer met een contactpersoon
 Wilhelminalaan en Bongert op laten kopen in een langer tijdbestek zodat daar
nieuwbouw neergezet kan worden => projectontwikkeling
 Bij verkoop grote woningen actief informeren over mogelijkheid splitsen. Bijv. door
makelaars en gemeente
 Bestemmingsplan nu al wijzigen in verband met de toekomst

Verkeer en vervoer (oker gele briefjes)
 Buurtbus Obdam: GEWELDIG!
 Uitrit Koetenburg de heg lager maken. Belemmert het uitzicht
 Bij T-splitsingen en kruispunten handhaven heg maximaal 1 meter hoog
 Snelheidsbeperkende maatregelen met ANWB bepalen: overzichtelijke kruispunten,
versmallingen, drempels, andere type wegdek
 Aanvraag WMO (doelgroepenvervoer) versoepelen voor oudere inwoners Aartswoud
en minder valide
 Kwaliteit wegdek verbeteren
 Snelheid Zuiderzeestraat aanpakken (met name fietsstrook)
 Prut op de weg
 30 KM zone door Schoolstraat. Waarom is de Herenweg in Hoogwoud wel een 30
KM zone? Dat is ook een doorgaande weg en waarom in Aartswoud niet?
 PostNL aanschrijven. De wagen die in de morgen om half negen door het dorp rijdt
daar kun je het kenteken niet van lezen vanwege de snelheid
 Busje van Connexion welke nu aan het begin van de Herenweg komt af en toe tot de
Zuiderzeestraat laten komen
 Vind de verkeersveiligheid in het dorp redelijk goed
 Bushokje en straatlantaarn bij de Mienakker/Aartswoud (stoomgemaal is over)
 Kruisingen Korte Wuiver-Gouwe en Korte Wuiver-Schoolstraat veiliger maken
 Heggen verlagen langs de wegen in verband met zicht op het verkeer
 Beperken zwaar verkeer op de Korte Wuiver
 Geen auto's parkeren op de weg bij bochten, uitrit AGSV, etc
 2-jaarlijks educatieve bijeenkomst agrarisch verkeer voor jongeren
 Kracht: Herhaling: lessen landbouwverkeer op basisschool (VOMOL) en Streetwise
(ANWB) (gesubsidieerd)
 Lantaarnpaal Schoolstraat-Zwarte Pad maken
 Een spiegel bij kruising Korte Wuiver-Gouwe
 Op gevaarlijke punten weg aanpassing voor fietsers. Bijv wegversmalling of paaltjes
Openbare ruimte (licht gele briefjes)
 Stormbaan/boomstammenparcours bij school voor kinderen en ouderen -> sport
 Subsidie (of mankracht/materiaal) voor een hek rondom school zodat het groen
rondom school als speelgroen benut/ingericht kan worden
 Slootmaaisel niet op de kant laten leggen en laten liggen maar afvoeren. Zo komen
er minder ruigte en brandnetels
 Bomen naast de kerk weghalen. Dit is beter voor het gebouw. De bomen staan er te
dicht op. Ook komt het gebouw veel meer tot zijn recht. Het wordt beter zichtbaar.
Bomen hebben daar geen enkele functie
 'meer' banken en prullebak op Blote Bienenpad of 1 exta tussen bank bij brug en
uitkijktoren
 Verlichting donkere stuk tussen Schoolstraat en Zuiderzeestraat. Gevaarlijk stuk weg
met bocht. Idem Zwarte weg het bewoonde stuk.
 Prima groen

Zorg en Welzijn (roze briefjes)
 Glasvezel buitengebied
 Hulp bij ouderen. Bijvoorbeeld door inhuren: computer, onderhoud tuin, kleine klusjes
rondom en in huis
 Dagdeel of avond gebruik school/café voor ouderen. Bijv kerstworkshop,
computerles, bingo, Keezen etc of gewoon gezellig samen zijn
 Op de website van de Dorpsraad een centraal punt maken waar mensen zich kunnen
aanbieden voor klusjes of zorg. Deze kunnen dan door bewoners uit Aartswoud
gebruikt worden
 De marktbus rijdt op dinsdag en dan is de Bieb dicht. Kan de Bieb een andere dag
dicht?
 Ontwikkelen dorpsapp (geen whatsapp) waarbinnen bijv. leefbaarheid, vrijwilligers,
sociale initiatieven, etc ingezet kunnen worden en actief gecommuniceerd worden
 Opzettten vrijwilligersbank. Aanmelden hulpbehoevenden. Samenbrengen van
mensen die elkaar niet kennen (vrijwilliger steunpunt)
 Opzetten vrijwilligerscentrale. Hierop kunnen bewoners (die alleen zijn) klussen of
andere zaken die ze nodig hebben aanvragen. Dat je als inwoner aangeeft wat je wil
doen of hoeveel tijd je beschikbaar hebt

