Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
Datum: 19 mei 2022
Locatie: Sabine
Aanwezig: Katja, Jacco, Daan, Gerda, Sabine
Afwezig: Marieke, Pieter
1. Opening/ingekomen stukken/mededelingen
Gerda ondersteunt tijdelijk de dorpsraad in de rol van penningmeester tijdens afwezigheid
van 2 bestuursleden.
2. Notulen vorige keer
De notulen van 14 maart zijn goedgekeurd.
3. Woningbouw koop- en huurwoningen
Er is contact gezocht met een organisatie die woningbouw ondersteunt. Ook is er contact
geweest met de gemeente en burgemeester.
4. Welkom nieuwe bewoners
Alle nieuwe bewoners worden welkom geheten door de dorpsraad met een boek over 50 jaar
dorpsraad Aartswoud. Zijn er nieuwe bewoners die geen boek hebben ontvangen maar daar
wel interesse in hebben? kunnen contact opnemen met de dorpsraad via
secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl Dit bericht wordt in de Aartswouder geplaatst.
5. Riolering
De volgende tekst komt uit een artikel op internet:
De gemeenteraad van Opmeer heeft afgelopen december het Programma Stedelijk Water en
Riolering vastgesteld. In dit programma worden de uitgangspunten voor het beheer en
onderhoud van het rioolstelsel in de gemeente Opmeer beschreven.
Opmeer heeft twee punten aangevinkt die extra aandacht verdienen. Zo gaat de persleiding in
Aartswoud worden vervangen. Deze persleiding is de afgelopen jaren regelmatig stuk gegaan
door breuken in de leiding.
Daarnaast zullen de IBA’s (Een Individuele Behandeling van Afvalwater, kortweg IBA, is een
systeem dat het huishoudelijk afvalwater van een enkel gebouw zuivert.) in het buitengebied
worden vervangen door verbeterde septictanks.
Opmerking dorpsraad: diverse betrokkenen hebben vragen gesteld over de vervanging van de
IBA’s aan de installateur, maar hebben tot nu toe nog geen antwoord gekregen.
6. Buurtbemiddeling
Wij gaan aangeven bij buurtbemiddeling dat het delen van een vacature wat ons betreft beter
past bij de social media van de gemeente. De mail en social media van de dorpsraad gaan we
hier niet (meer) voor gebruiken.

7. Overleg dorpswerk
Jacco gaat deelnemen aan het overleg op 22 juni.
8. Boergondisch Aartswoud 9 juli
De organisatie is in volle gang. Er is subsidie toegekend door de Aanjagers Muziek Opmeer
waarmee de muzikale activiteiten kunnen worden bekostigd.
9. Rondvraag
Potentieel nieuw bestuurslid wordt benaderd.
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Vergaderdata 2022:
27 Juni '22 Daan
12 september '22 Marieke
14 november '22 Katja
19 januari '23 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.

