
Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud  

Datum: 12 september 2022 

Locatie: Jacco 

Aanwezig: Katja, Daan, Gerda, Rolf, Jacco, Sabine 

Afwezig: Pieter 

 

1. Opening/ingekomen stukken/mededelingen 

Marieke heeft aangegeven te stoppen met de dorpsraad.  

 

Jaarvergadering januari 2023: opzet gaan we over nadenken, volgende vergadering 

beslissen hoe we dit gaan aanpakken. 

 

Dag van de toekomst op 26 september bij de Hooghe Heeren: gaan Jacco en Rolf naar toe. 

 

30 km zone: Rolf neemt contact op met de gemeente. Er wordt in 2023 opnieuw een 

verkeersplan gemaakt vanuit de gemeente, hier willen wij in betrokken worden om de 

knelpunten en aandacht voor de locaties in kaart te brengen. 

 

IBA: vraag wordt gesteld vanuit de dorpsraad naar de gemeente om hier informatie over te 

geven (rapportage ontvangen). Er wordt door de dorpsraad hierover gemaild naar de 

gemeente. 

 

2. Notulen vorige keer  

Katja voegt Rolf toe als nieuw lid van de dorpsraad. 

 

3. Groen bij de vliegwielen 

Jacco gaat contact opnemen met de gemeente met verzoek om het groen te 

onderhouden zodat de vliegwielen goed zichtbaar blijven. 

4. Woningbouw koop- en huurwoningen 

- Enquête om te onderzoeken hoeveel interesse er is voor nieuwbouwwoningen in 

Aartswoud. 

Deze wordt opgepakt door Katja en Rolf. Wanneer deze online komt wordt deze verspreid 

via mail, social media en de website. 

 5. Uitje Kerkenveiling Happen en Stappen organiseren 

Het programma voor 8 oktober is bekend en iedereen weet zijn taken. 

6. Rondvraag 

 

 

 



 

 

 

 

 

Actielijst 

datum Wie Wat Wanneer 

nvt Pieter Kamer van 

Koophandel updaten 

doorlopend 

nvt Allen Nieuwe inwoners doorlopend 

nvt Jacco Pluim doorlopend 

20-1-22 Pieter/Katja/Jacco/ 

Daan 

Woningbouw doorlopend 

12-09-22 Rolf 30 km zone/VVN Eind 2022 

12-09-22 Jacco Maaien bij 

vliegwielen 

Oktober 2022 

12-09-22 Katja en Rolf Enquête woningbouw Oktober 2022 

    

    

    

    

 

Vergaderdata 2022: 

14 november '22 bij 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. 
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