
Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud  

Datum: 13 september 2021 

Locatie: Daan  

Aanwezig: Katja, Daan, Jacco, Marieke, Sabine 

Afwezig: Pieter 

 

1. Opening/ingekomen stukken/mededelingen 

Gemeente heeft laten weten dat er naar aanleiding vna het verzoek van DSV een 

hondenpoepbak komt bij de kerk. 

Buurtbemiddeling Opmeer heeft een verzoek gedaan of wij hen kunnen helpen bij het 

vinden van vrijwilligers. Wij hebben ze uitgenodigd voor de jaarvergadering. 

Vanuit de gemeente was er extra subsidie i.v.m. Corona. Deze hebben we aangevraagd en 

gekregen. 

Gemeentebelangen heeft ons gevraagd welke punten leven in de kern. We hebben 

teruggekoppeld dat dit vooral de motorcross, woningen senioren of jongeren, nieuwe 

kantine voetbal, school en onderhoud schoolgebouw zijn.  

2. Notulen vorige keer zijn goedgekeurd en worden rondgestuurd.  

3. Archief, nieuwe datum plannen 

Dorpsraad wil archief opschonen en onderbrengen bij het Westfries archief.  Dit was 

reeds eerder gepland en is nu verschoven naar 5 november.  

4. Ouderenwoningen  

Gemeenschapsraad De Weere wil een CPO voor senioren starten.  

5. Sinterklaas 

Sinterklaascommitee is zich aan het beraden hoe Sint vorm te geven  i.v.m corona. 

Livestream of route rijden of zoals gebruikelijk in het café. Dorsraad is aanspreekpunt 

rondom de organisatie van Sinterklaas. We blijven de ontwikkelingen volgen.  

6. KvK 

Na 25 jaar proberen is het gelukt om het adres van de dorpsraad bij kvk te wijzigen. Het 

verwijderen dan oudleden is nog steeds niet gelukt via de website van de kvk. 

Adreswijziging Rabobank is inmiddels ook gelukt en rekening Rabobank is ook bijna 

rond.  

7. UBO 

Zie actiepunten 

8. CPO Aartswoud 

Koen heeft geen lijst met belangstellenden. Pieter maakt een bericht om een oproep via 

mail en social media te doen. Mogelijk bij voldoende interesse jaarvergadering tweede 

helft.  



9. Bonte avond 

Dorpsraad doet niet mee met een stukje aan de Bonte Avond 

10. Jaarvergadering 

Er wordt een extra vergadering ingepland ter voorbereiding van de jaarvergadering 

11. Rondvraag 

Naar aanleiding van de CPO zijn er vragen over de verdeling van sociale huurwoningen 

en verkoop van huurwoningen. Vragen kunnen we stellen aan collega bij volgend 

overleg.   

 

 

Actielijst 

datum Wie Wat Wanneer 

nvt Pieter Kamer van 

Koophandel updaten 

doorlopend 

nvt Allen Nieuwe inwoners doorlopend 

nvt Jacco Pluim doorlopend 

11-01-21 Pieter Contact Roelof 

i.v.m. bank 
gereed 

11-01-21 Marieke Vernieuwen 

reglement 
gereed 

18-5-21 Pieter Acties website 15-11-2021 

18-5-21 Pieter CPO 15-11-2021 

5-7-21 

 

Katja 

 

Leefbaarheidsplan 

 

15-11-2021 

 

13-9-21 
 

Marieke/Katja Stukje Aartswouder 

rondleidng 

burgemeester 

? 
 

13-9-21 Pieter UBO rondmaken 15-11-21 

13-9-21 Sabine Instagram 15-11-21 

 

 

Vergaderdata 2021: 

13 september ’21 Daan 

15 november ’21 Sabine 

20 januari '22 jaarvergadering café De Stompe Toren 

14 maart '22 Katja 

16 mei '22 Marieke 

11 juli '22 Jacco 

12 september '22 Pieter 



14 november '22 Daan 

19 januari '22 jaarvergadering 

Sabine 

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. 

 

 

mailto:secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl

