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Verkeer 

Vanuit het dorp komt al langer de vraag of er een 30 km zone 
kan worden gerealiseerd, met als prioriteit de Schoolstraat in 
de buurt van de school. De overheid wil eveneens dat landelijk de maximumsnelheid in de 
bebouwde kom op de meeste plaatsen naar 30 km/u gaat. In Aartswoud is de 
maximumsnelheid op dit moment 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. In 2023 komt er een nieuw 
Vervoerbeleidsplan en zal de huidige situatie geëvalueerd worden. Dan wordt opnieuw de 
vraag van Aartswoud meegenomen de maximumsnelheid naar 30 km per uur te brengen.  

 

Riolering 

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. 

De persleiding in Aartswoud wordt vervangen. Deze persleiding is de afgelopen jaren 
regelmatig stuk gegaan door breuken in de leiding. 

Daarnaast zullen de IBA’s (afkorting voor Individuele Behandeling van Afvalwater, een 
systeem dat het huishoudelijk afvalwater van een enkel gebouw zuivert.) in het buitengebied 
worden vervangen door nieuwe septictanks. De dorpsraad heeft vragen gesteld aan de 
gemeente omdat de waterkwaliteit achteruit zou gaan ten opzichte van de situatie met de 
bestaande IBA's.  

 

Motorcross  

Er is na de aanvraag en de daaropvolgende MER (milieu effect rapportage) weinig nieuws 
gekomen over de crossbaan.  

Er zijn van alle bezwaren die zijn ingediend 27 punten naar voren gekomen waar een 
antwoord op moet komen. Hollands Kroon heeft alle inspraakreacties op het voorontwerp 
bestemmingsplan en voorontwerp MER anoniem aan de initiatiefnemers gestuurd. Hiermee 
zullen de initiatiefnemers een nieuwe MER en bestemmingsplan moeten maken waarin alle 
inspraakreacties verwerkt zijn. 

Tot op heden heeft Hollands Kroon niets ontvangen van de initiatiefnemers. Vermoedelijk is 
vooral de geluidsnormering een uitdaging voor hen. 

Zolang er geen goedgekeurde MER is wordt er geen vergunning afgegeven. 

De grote vraag is wat de nieuwe gemeenteraad van Hollands Kroon gaat doen. Ons 
bereiken berichten dat men een dergelijk terrein, zeker qua huidige opzet, niet meer van 
deze tijd vindt (het onderwerp stikstof speelt hierin een grote rol). 



 
 

Lichten op de windmolens 

Er zou een wetswijziging moeten komen om de verlichting op 
de windmolens aan te mogen passen. De Wieringermeer is 
bovendien aangewezen voor laagvliegend gebied van 
defensie dus dat maakt het nogal lastig. Er wordt momenteel 
onderzocht of infrarood licht een alternatief zou kunnen zijn. 

 

Woningbouw in Aartswoud 

De dorpsraad onderzoekt al langere tijd of er mogelijkheden zijn voor woningbouw in 
Aartswoud. De leefbaarheid van Aartswoud komt in het gedrang; de school heeft voldoende 
leerlingen nodig en tevens de verschillende verenigingen hebben baat bij nieuwe aanwas. Er 
is een roep om betaalbare woningen, met name voor starters en jonge gezinnen. Eerder zijn 
mogelijkheden onderzocht rond een CPO, dit is niet haalbaar gebleken. Ook zijn we in 
gesprek gegaan met stichting Knarrenhof. Deze optie bleek ook niet te passen. Voor beide 
opties zijn veel geïnteresseerden nodig die zich financieel of anderszins moeten committeren 
aan de plannen.  

Er heeft een gesprek plaats gevonden tussen de dorpsraad en de wethouder over 
mogelijkheden van woningbouw in Aartswoud. De gemeente staat hier positief tegenover en 
wil meewerken. In september heeft de dorpsraad een enquête uitgezet om de behoeften 
rond woningbouw in Aartswoud in kaart te brengen en om ons standpunt te onderbouwen.  

Enquête 

De enquête is door 116 personen ingevuld. 92 personen geven aan geïnteresseerd te zijn in 
een nieuwbouwwoning in Aartswoud. 71% van deze mensen is tussen de 18 en 50 jaar oud. 
Veruit de meesten zijn geïnteresseerd in een koopwoning tot €350.000 euro. De mensen die 
geïnteresseerd zijn in een huurwoning, zoeken met name een huurwoning onder de 
huurtoeslaggrens (€763). Uit de enquête zijn veel opties voor locaties gekomen. In het 
gesprek met de gemeente zullen we bespreken welke mogelijkheden er zijn met betrekking 
tot deze locaties. Fred de Rijcke gaat als architectenbureau met ons meedenken. Wij denken 
aan woningen voor zowel starters als ouderen.  

 

 
Overige activiteiten van de dorpsraad in 2022: 

 Organisatie Boergondisch Aertswoud in juli 
 Kerkenveilig-uitje Happen en Stappen met de dorpsraad in oktober 
 Het archief van de dorpsraad is ondergebracht bij het Westfries Archief 

 

 
 


