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Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud 
 
Dorpsraadvergadering 11 januari 2021 

Locatie: online 

Aanwezig: Frank, Daan, Jacco, Marieke, Pieter, Katja (notulen) 
Afwezig: -  

 
1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
- Mail hardrijder van dorpsbewoner: het kenteken van de hardrijder is doorgegeven aan de 

wijkagent. 
- Antwoord op onze op  brief aan de Dubbele Punt is gedeeld met de dorpsraadleden. De 

dorpsraad heeft aangegeven open te staan voor een gesprek indien gewenst. De MR is in 

gesprek met de directie en bestuur. 
- Mail aanjagers muziek (Glenn Libaut):  uitnodigen voor de volgende vergadering van 15 maart 

(Katja).  
- Pluim is uitgereikt aan Margriet Brouwer: ze was zeer verrast en het werd goed ontvangen. 

Mariska Knijn zal nieuwe tegeltjes maken.  

 
3. Notulen vorige keer  

Zijn goedgekeurd en op de website gezet. 
 

4. Jaarvergadering nieuwe datum en Jaarverslag 

Het jaarverslag wordt gemaild aan de bewoners door Katja. Katja stemt de mogelijke nieuwe 
datum voor de jaarvergadering af met Riet. Deze datum wordt ook gemeld in de mail naar de 

bewoners.   
 

5. Statuten herziening 

Katja en Marieke gaan een voorstel doen voor de aanpassing van de statuten.  
 

6. Mail & website 
Office 365: dit wordt geregeld door Pieter, met het mailadres van het secretariaat. We kunnen 

dan Onedrive gebruiken voor het delen van bestanden. Ook de website kan hier worden 

neergezet. Dan kunnen we achter de schermen in Wordpress een nieuwe website bouwen. Katja 
mailt de mailadressen van de bewoners.  

 
7. Rondvraag 

Daan: We kunnen aan het waterschap vragen om een bordje neer te zetten: honden aangelijnd. 

Er zijn dit weekend schapen de sloot in gejaagd en doodgebeten. Het gaat om de Braakweg en 
het Blote Biene Pad. Er heeft ooit een bordje gestaan aan het begin van de Braakweg, maar dat 

is weg. Jacco neemt contact op met de rayonbeheerder. 

 

Vergaderdata 2021:  

11 januari ’21 

15 maart ’21  

17 mei ’21  

5 juli ’21 (jaarvergadering?) 
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13 september ‘21 

15 november ‘21 

De vergaderingen beginnen altijd om 20.00 uur. Aanmelden voor het bijwonen van een 

vergadering kan via secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl. Voor de jaarvergadering is aanmelden 

niet noodzakelijk. 

 

Nr Datum Wie Wat Wanneer 

00016 30-11-2015 Pieter Kamer van Koophandel updaten.  Doorlopend 

00068 19-03-2018 Daan Daan houdt de ontwikkelingen m.b.t. Lelystad in de 

gaten 

Doorlopend 

00074 14-05-2018 Frank Volgen ontwikkelingen Provincie over rotonde 

Westfriesedijk 

Doorlopend 

00076 14-05-2018 Katja/Pieter nieuwe website /aanpassing mailprogramma jan 2021 

00111 29-06-2020 Allen nieuwe inwoners Doorlopend 

00112 11-1-2021 Katja Jaarverslag mailen  

00113 9-11-2020 Jacco  Pluim Doorlopend 

00114 11-1-2021 Frank Contact met Roelof ivm KvK  

00115 11-1-2021 Katja Datum jaarvergadering afstemmen met Riet  

00116 11-1-2021 Katja  Uitnodigen Aanjagers Muziek  

00117 11-1-2021 Jacco  Contact met waterschap over bordje honden aan de lijn  

00118 11-1-2021 Katja/Marieke Aanpassen statuten  
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