Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
Datum: 18 juli 2022
Locatie: Daan en Gerda, Braakweg 2
Aanwezig: Katja, Jacco, Daan, Gerda, Rolf, Pieter, Sabine
Afwezig: Marieke
1. Opening/ingekomen stukken/mededelingen
-We verwelkomen Rolf de Waal als nieuw lid van de dorpsraad.
-Mail Rabo Clubsupport: Wij gaan hier niet aan deelnemen.
2. Notulen vorige keer
Notulen van 19 mei zijn goedgekeurd.
3. Woningbouw koop- en huurwoningen
Er wordt met de gemeente en andere partijen verder gekeken hoe dit vorm gegeven kan
worden. Ook wordt onderzocht welke geschikte locaties er zijn en hoe we van start
moeten gaan. Later hierover meer.
4. Riolering
In 2005 is er besloten door de gemeente , hoogheemraadschap en de provincie , dat alle
septic tanks in het buitengebied vervangen moeten worden.
De buitengebieden werden ingedeeld in gewoon, kwetsbaar en zeer kwetsbaar gebied en
alle bestaande septic tanks werden vervangen.
De minst kwetsbare gebieden kregen een normale septic tank van 6 m3 (zuivering 15%)
De kwetsbare gebieden kregen een ISA klasse 3A ( zuivering 70% )
De zeer kwetsbare gebieden kregen een IBA klasse 3B (zuivering 85%) heeft een
rietfilter extra.
De bewoners gingen rioolheffing betalen en het onderhoud werd door het
Hoogheemraadschap op zich genomen.
Nu wordt alles teruggedraaid naar een Septic tank van 6m3 met een mededeling daarbij
dat dit in 2008 is besloten. De reden zou zijn dat het de waterkwaliteit niet verbetert. Dit
is besloten zonder de bewoners te informeren.
I.v.m. de kosten moet alles dus terug naar een septic tank met overduidelijk minder
zuivering in verhouding tot de andere opties. Er wordt een verslechtering van de
waterkwaliteit verwacht als dit alles uitgevoerd gaat worden aangezien de zuivering van
70 en 85% nu terug gaat naar 15% bij een septic tank van 6 m3.
5. Overleg dorpswerk NH – Renske Keur
Zie ook https://www.dorpswerknh.nl/

22-6-2022
Aanwezig: een afvaardiging van elke dorpsraad, burgemeester Gerard van den Hengel,
Marion Holzmann (contactpersoon dorpsraden) en 2 ambtenaren.
De burgemeester wil graag het overleg met het college en dorpsraden meer strategisch
van aard te laten zijn. De plaatselijke agendapunten dienen (in principe) afgehandeld te
worden door het ambtelijk apparaat. Als hier problemen ontstaan, kan er hogerop steun
worden gezocht.
Een bijbehorend voorstel is tenminste 1x per jaar een schouw in elk dorp te laten
plaatsvinden, gekoppeld aan een overleg.
Dorpswerk NH kan dorpsraden ondersteunen bij moeilijke vraagstukken/besprekingen/
zaken waar we tegenaan lopen. Dorpswerk NH kan zorgen voor meer gelijkwaardigheid
tussen dorpsraad en gemeente. Ze kunnen ondersteunen bij overleg met de gemeente.
Ook kunnen zij ondersteuning bieden bij de actualisering van het
dorpsplan/leefbaarheidsplan. Ze kunnen meedenken over de manier waarop we kunnen
zorgen dat het plan wordt gedragen door de bewoners. Verder kunnen ze meedenken
over de gemeentelijke en landelijke onderwerpen die daar ook in meegenomen kunnen
worden, zoals duurzaamheid, energietransitie etc. en de koppeling te maken naar de
Toekomstvisie van Opmeer.
Dorpsraad Aartswoud heeft een paar prioriteiten: woningen, en daarmee de school en de
verenigingen overeind houden; de toekomst van het café en de kantine. We geven verder
aan behoefte te hebben aan ondersteuning door de gemeente.
Het idee wordt geopperd om een informatieavond over de omgevingsvisie te organiseren
voor de dorpsraden. Zie ook https://www.opmeer.nl/instrumenten-omgevingswet
Tenslotte wordt ‘Nazomeren met B&W’ georganiseerd door de gemeente.

6. Uitje Kerkenveiling organiseren
De datum is in overleg met de kavelkopers verplaatst naar zaterdag 8 oktober aanstaande.
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Vergaderdata 2022:
12 september '22 Rolf
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.

