
Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud  

Datum: 5 juli 2021 

Locatie: Pieter  

Aanwezig: Katja, Pieter, Daan, Jacco, Marieke, Sabine 

Afwezig:   

 

1. Opening/ingekomen stukken/mededelingen 

Reactie van Frank op uitnodiging i.v.m. afscheid van de dorpsraad. Frank neemt onze 

uitnodiging graag aan. Voorstel is een weekendavond na de vakantie (na 22-8). Locatie 

Hooghe Heeren. Katja maakt datumprikker.  

Kaapvaarders hebben verzoek ingediend voor subsidie van de Aanjagers Muziek met 

steun van de Dorpsraad. Aanjagers heeft de subsidie hiervoor toegekend.  

Naar aanleiding van het artikel in De Aartswouder over het opruimen van hondenpoep 

gaat DSV een verzoek indienen bij de gemeente om prullenbakken te plaatsen waarin de 

hondenpoepzakjes gedeponeerd kunnen worden. 

 

2. Notulen vorige keer zijn goedgekeurd 

 

3. WBTR handboek en reglement dorpsraad 

Het bestuur van de dorpsraad heeft de leden geïnformeerd over de inhoud van het 

handboek WBTR. Pieter vraagt na hoe het zit met de UBO.  

4. Archief 

Jacco heeft navraag gedaan om het archief van de dorpsraad over te dragen aan het 

Westfries archief en dit is onder voorwaarden mogelijk. Dorpsraad komt 24 september 

een extra avond bij elkaar om het archief door te nemen en te kijken of aan de 

voorwaarden kan worden voldaan.  

 

5. Overleg met gemeente/convenant 

Dorpsraad is niet tevreden met de wijze waarop het jaarlijks overleg met de gemeenteraad 

verloopt en ervaart weinig toegevoegde waarde van dit overleg. Marieke heeft in het 

convenant nagekeken wat hierin over dit overleg vermeld wordt en daarin is alleen 

vastgelegd dat deze overleggen dienen plaats te vinden. Inhoud of doel van het overleg is 

niet vastgelegd. Onze bezwaren zijn bij de gemeente bekend en bezien moet worden hoe 

we hier voor een volgend overleg mee omgaan. 

 

6. KvK 

Pieter legt contact met Roelof om inschrijving KvK opnieuw in orde te maken. Pieter en 

Katja gaan dit verder oppakken.  

 



7. CPO 

Pieter heeft navraag gedaan bij Frank over de lijst van mensen die interesse hebben in de 

CPO. We willen kijken of we dit nieuw leven kunnen inblazen. Koen Grootes heeft 

volgens Frank alle info. Pieter legt contact met Koen. 

 

8. Financieel jaaroverzicht 

In het stappenplan WBTR worden vragen gesteld over het financieel toezicht. Januari 

2022 komt het overzicht tijdens de jaarvergadering aan de orde. 

 

9. Leefbaarheidsplan 

Het huidige leefbaarheidsplan zullen we niet op onze nieuwe website plaatsen, want dit 

plan is verouderd. Marieke heeft contact gehad met Marion over hulp gemeente bij 

opstellen nieuw leefbaarheidsplan. Opbouwwerker Penny Biere kan ons hierbij 

ondersteunen. Toekomstvisie gemeente is bijna gereed en wordt naar verwachting deze of 

volgende maand definitief vastgesteld. Dit document kan mogelijk behulpzaam zijn bij de 

totstandkoming van een nieuw leefbaarheidsplan. Op agenda voor volgende keer.  

Hopelijk is toekomstvisie van de gemeente dan klaar. 

 

10. Rondleiding burgemeester 

Er is een verzoek gekomen van de nieuwe burgemeester om kennis te maken met de 

dorpsraad en iets van het dorp te zien te krijgen. 27 juli einde middag organiseren we een 

rondleiding door het dorp en zullen we op een aantal plekken even stilstaan en lokale 

verenigingen en stichtingen de gelegenheid geven iets te vertellen. (Rundveemuseum, 

Stichting kerk Aartswoud, AGSV, Kaapvaarders). Deze rondleiding sluiten we af met 

soep en broodjes bij Ger en Riet. 

 

11. Rondvraag 

Als cadeau bij het krijgen van de koninklijke onderscheiding hebben Ger en Riet een 

volledig verzorgde borrel cadeau gekregen van de dorpsraad en De Aartswouder. Deze 

moet worden ingepland en verder verzorgd worden. (Inmiddels is de datum geprikt en de 

organisatie in gang gezet.) 

Sabine gaat de social media van de dorpsraad beheren en zal ook een Instagram account 

aanmaken.  

 

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. KvK 
13-09-21 



11-01-21 Marieke Vernieuwen 

reglement 
13-09-21 

18-5-21 Allen Acties website gereed 

18-5-21 Pieter CPO 13-09-2021 

 
5-7-21 

Sabine 
 

instagram 13-9-21 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Vergaderdata 2021: 

13 september ’21 Daan 

15 november ’21 Jacco 

20 januari '22 jaarvergadering cafe (onder voorbehoud) 

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

