Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
Datum: 15 November 2021
Locatie: Online
Aanwezig: Katja, Daan, Jacco, Marieke, Sabine, Pieter
Gast: Margriet Brouwer
Afwezig: 1. Opening/ingekomen stukken/mededelingen
Sinterklaasintocht; Iedereen blij dat het op deze aangepaste manier toch door kon gaan.
Door de ijsclub zijn er cadeautjes uitgedeeld aan de kinderen wat leuk werd ontvangen.
Wel is er opgemerkt dat er te bekende pietjes tussen zaten, deze werden herkend door de
kinderen van de basisschool. De organisatie van de Sinterklaasintocht is bedankt door de
dorpsraad, en de opmerking over de herkenbare pietjes is doorgegeven.
Subsidie Aanjagers Muziek Opmeer; Er is gevraagd aan het koor of ze weer hier gebruik
van willen maken, maar deze willen hier nu niets mee. De Kaapvaarders willen wel maar
is nu niets mee gedaan. Dit heeft te maken met de Corona maatregelen.
Archief van de dorpsraad; Het archief is uitgezocht en gesorteerd. We wachten nu nog op
akkoord van het Westfries archief wanneer het die kant op kan. Dit regelt Jacco.
Glasbakken; Margriet geeft aan dat er glasbakken geplaatst zijn op de parkeerplaats van
het voetbalveld. Dit is zonder medeweten van de omwonenden gebeurd. Margriet heeft
hierover contact gehad met de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat HVC de
omwonenden zou informeren, HVC geeft geen gehoor. Margriet is hier niet blij mee en
vraagt of de dorpsraad hiervan wel op de hoogte was. Dit is niet het geval. De vraag is
ook waarom dit niet centraal is gedaan, samen met bijvoorbeeld de hondenpoepbak en of
er eventueel nog meer afvalbakken op die plek gaan komen. Jacco gaat Marion Holzmann
van de gemeente een mail sturen met deze vragen.
Motorcross; Margriet vraagt of er al een update is over het motorcrossterrein. We zijn in
afwachting van een nieuw geluidsrapport. Als er nieuwe info komt zitten wij er bovenop
en zullen dit direct oppakken, maar dat is op dit moment niet het geval. Tijdens de
gemeentelijke overleggen is dit altijd een onderwerp van gesprek.
2. Notulen vorige keer zijn goedgekeurd en worden rondgestuurd.
3. AED
Zijn er nog vrijwilligers en zijn er nog EHBO dagen bij de gemeente voor de Burger
hulpverleners? Jacco heeft een bericht gestuurd naar Antoinette Loos en komt hier op
terug.
4. 30 km zone n.a.v. mail bewoner
Er is mail verkeer geweest met Martin Blom. Katja en Marieke hebben ook een uitvoerig
gesprek met hem gevoerd.

Dit punt wordt meegenomen tijdens het overleg met het college op 9 december aanstaande.
5. Toekomstvisie gemeente Opmeer
Daan en Katja zijn op 28 september naar de avond over de Toekomstvisie van de
gemeente geweest, en hebben het boekje met de Toekomstvisie in ontvangst genomen.
Ieder dorpsraadlid heeft inmiddels een exemplaar ontvangen.
We willen opnieuw in het dorp na gaan vragen over CPO interesse. De vorige keer dat dit
is gebeurd, is het proces gestagneerd. In het overleg met de gemeente op 9 december
wordt de mogelijkheden m.b.t. woningbouw meegenomen.
6. Voorbereiding jaarvergadering – spreker na de pauze
De datum zal zijn 20 Januari. De exacte invulling is nog niet helemaal duidelijk omdat we
even af willen wachten wat de corona regels zullen zijn. Wel denken we na over de
mogelijkheden en deze zal 13 december verder besproken worden.
7. Bespreekpunten met het college op 9 december
Wij brengen als bespreekpunten in:
Verkeersveiligheid
Mogelijkheid voor woningen voor starters/senioren
Mogelijkheid voorrang toewijzen huurwoningen aan (oud) Aartswouders
In de volgende vergadering zullen bovenstaande punten besproken en uitgewerkt worden.
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Vergaderdata 2021:
13 December ’21 voorbereiding jaarvergadering
14 maart '22 Katja
16 mei '22 Marieke
11 juli '22 Jacco
12 september '22 Pieter
14 november '22 Daan
19 januari '22 jaarvergadering
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.

