
Agenda vergadering Dorpsraad Aartswoud  

Datum: 20 januari 2022 

Locatie: Jacco 

Aanwezig: Jacco, Marieke, Katja 

Afwezig: Daan, Sabine, Pieter 

1. Opening/ingekomen stukken/mededelingen 

-Groen langs kerkpad: bewoners kunnen zelf een melding doen via de website 

www.opmeer.nl: knop “Buurtmelding doorgeven” om dergelijke verzoeken door te geven.   

2. Notulen vorige keer  

Deze zijn goedgekeurd.  

3. 30 km zone  

Het is de bedoeling dat landelijk de maximumsnelheid in de bebouwde kom op de meeste 

plaatsen naar 30 km/u gaat i.p.v. de nu nog op veel plekken geldende 50 km/u. 
  

In Aartswoud is de maximumsnelheid nu nog 50 km per uur. De dorpsraad is hierover in 
gesprek gegaan met de gemeente. De gemeente heeft de Zuiderzeestraat en de Schoolstraat in 

een eerder stadium aangemerkt als doorgaande wegen en heeft daarom een uitzondering 

gemaakt voor deze straten, net als voor nog vijf straten in de gemeente. Over een jaar komt er 
een nieuw Vervoerbeleidsplan en zal de huidige situatie geëvalueerd worden. Dan wordt 

opnieuw de vraag meegenomen de maximumsnelheid naar 30 km per uur te brengen. De 
dorpsraad heeft gevraagd dit in ieder geval op de Schoolstraat rondom de school, AGSV, café 

en kerk te realiseren.  

 

De dorpsraden uit de gemeente Opmeer hebben plannen om een lokale afdeling op te richten 

van Veilig Verkeer Nederland. Als men zich betrokken voelt bij dit onderwerp en een rol wil 

spelen bij de oprichting van de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland, dan kan men 

zich melden bij de dorpsraad. 

4. Woningbouw en huurwoningen 

Door de krapte op de woningmarkt is er een verruiming in het vergunningenstelsel. Met het 

college van B&W is afgesproken dat er binnenkort opnieuw zal worden bekeken of er extra 
woningbouw in Aartswoud mogelijk is. Ook hebben we in het overleg met het college 

gevraagd of er een regeling kan komen dat Aartswouders een voorrangspositie kunnen 

krijgen voor de sociale huurwoningen in het dorp. Ook dit wordt in het volgend overleg 
meegenomen. Dit staat gepland op 10 februari a.s., Pieter, Jacco en Katja hebben dan een 

gesprek met wethouder Herman ter Veen en Walter Brander, sectorhoofd grondzaken a.i. 
 

5. Pluim 2021 

De tekst is gereed evenals de tegeltjes. Er wordt een afspraak gepland met de ontvangers. 

6. Website 

De nieuwe website is zo goed als klaar en komt binnenkort online.  



7. Rondvraag 

Jacco merkt op dat het een hele plezierige vergadering was.  

 

Actielijst 

datum Wie Wat Wanneer 

nvt Pieter Kamer van 

Koophandel updaten 

doorlopend 

nvt Allen Nieuwe inwoners doorlopend 

nvt Jacco Pluim doorlopend 

18-5-21 Pieter Acties website Maart 2022 

13-9-21 Pieter UBO rondmaken Maart 2022 

13-9-21 Sabine Instagram Maart 2022 

20-1-22 Pieter/Katja/Jacco Woningbouw Maart 2022 

    

    

    

    

 

 

Vergaderdata 2022: 

14 maart '22 Katja 

16 mei '22 Marieke 

11 juli '22 Sabine 

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. 
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