
Openbare vergadering 5 april 2016

Bestuur aanwezig:
Anneke Toonen(voorzitter), Bianca van Sleeuwen, Nicole van der Horst, Martijn vd 
Broek, Gert-Jan Botden(verslag)
Erik Kuiper, adviseur RO Gemeente Bergen

1:
Bomenkap en compensatie

19 Mei is er een info-avond in het Veerhuis voor de dijkverhoging en de 
bomenkap. Uitnodigingen zijn inmiddels verspreid in Aijen door het Waterschap.
De dorpsraad zet zich in om zo veel mogelijk bomen te behouden of te laten compense-
ren. Er zullen helaas monumentale bomen verdwijnen.
Mochten er inwoners zijn die zich hiervoor willen inzetten, dan kunnen die zich graag 
melden bij de Doprsraad!
Bij de Loswal moeten ook een aantal bomen verdwijnen maar de insteek is om de func-
tie van het (speel) bosje te behouden.

- Er is een plan om het gekapte hout (of delen daarvan) te hergebruiken binnen Aijen. 
Alle ideeën hiervoor zijn welkom.
- Voorstel om te kijken of het dijkhart naar de Maas verlegt kan worden op plaatsen waar 
we de bomen willen behouden.
- Oproep aan de bewoners om nu te kijken waar herplant kan worden, nu er nog niets 
gerooid is.
- Idee vanuit de zaal om op de Krommedijk te herplanten.

2:
Website zouden we graag willen lanceren. Deze is helaas gecrasht en zal zo snel moge-
lijk online gezet worden. Facebook werkt wel.

3:4:
Nieuwe functies binnen de Dorpsraad.
Louise stopt als lid van de Dorpsraad. De taak van Louise (penningmeester) wordt over-
genomen door Nicole.
Gert-Jan stopt als lid van de Dorpsraad. De taak van Gert-Jan (secretaris) wordt over-
genomen door Martijn.
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Oproep aan een ieder om samen met inwoners een groengroep op te starten.  
Nieuwsbrieven worden voortaan ook via mail verstuurd. Opgeven voor deze dienst kan 
via de dorpsraad. Wanneer u deze notulen ontvangt staat u ook op de maildienst. Als u 
dat niet wenst geef dat dan door aan de dorpsraad. contact@dorpsraadaijen.nl
Tevens een oproep voor nieuwe leden!

5:
Kermis in Aijen blijft voor de komende 5 jaar. Zaterdag draait er geen kermis. Zondag 
blijft de kermis zoals bekend bij het Veerhuis. Draaimolen door Verstappen en de Dorps-
raad verzorgt een springkussen en een klimtoren.

6:
I-QUA
Vanuit de gemeente is een pilot gestart om Aijen los van het riool te koppelen. Het af-
valwater wordt dan binnen Aijen opgevangen en gezuiverd. 
Vanuit de gemeente komen Ben Buiting en Joop Schaap langs om voor de zomervakan-
tie tekst en uitleg te geven. 

Er kan meegedacht worden door bewoners. Deze kunnen zich melden bij de gemeente. 
De personen die zich op hebben gegeven hebben nog niets van de gemeente 
vernomen. 
De communicatie die de dorpsraad ontvangen heeft komt op de website van de 
dorpsraad. www.dorpsraadaijen.nl 
 

6:
De Pleisterplaats Aijerbroek krijgt vorm. Daar komt ook een drinkwatertappunt via het 
WML "Aijens drinkwater ". 
Op de pleisterplaats (bij de Truckstop) mag geparkeerd te worden.

Rondvraag:
- Onderhoud van de Loswal na het hoge water.  Dit wordt aan de gemeente terug ge-
koppeld.

- Iedereen kan via een app "buiten beter" een snelle melding maken wanneer men iets 
ziet wat door de Gemeente opgelost moet worden.  Denk aan gaten in de bermen. 

- Gaten Aijerdijk melden aan de gemeente via de app of op het Klant Contact Centrum.

- Er wordt gevraagd om een bankje op de Sintelenberg. Dit staat bij deze op de agenda 
van de Dorpsraad.

- Na de optocht is de Aijerdijk een zooitje, veel plastic, flessen en rommel. 
  Ook dit kan bij de Gemeente gemeld worden of bij de Carnavalsvereniging.

- Idee: Hout van de bomenkap gebruiken om een schuilhut te bouwen op de loswal.

- Er wordt erg hard gereden op de doodlopende weg naar de loswal. De vraag vanuit de 
aanwonenden om snelheidsbeperkende maatregelen te realiseren op dit stukje. Dit on-
derwerp staat op de           vergaderagenda van de dorpsraad. 
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- Vraag om een verbod voor doorgaand vrachtverkeer. Dit wordt besproken met de Ge-
meente.

- Er worden struinpaden en knuppelpaden her en der gerealiseerd ter uitbreiding van de 
wandelpaden. 

- De Dorpsraad staat altijd open voor ideeën van iedereen uit het dorp. De subsidie die 
de Dorpsraad ontvangt moet aan de leefbaarheid van Aijen uitgegeven worden. Sugges-
ties zijn welkom. 

- De Dorpsraad heeft een schrijven naar de Gemeente gestuurd om de zorg te uiten 
over de toename van de horeca binnen Aijen. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat het 
gewaardeerd zou worden      wanneer de Dorpsraad dit gemeld zou hebben binnen de 
openbare vergadering. Een volgende keer zullen we hier rekening mee houden en 
transparanter zijn indien van toepassing.

Terugkoppeling wordt kenbaar gemaakt via de website of een nieuwsbrief.

Bedankt voor uw deelname en graag tot het volgende jaar.

Dorpsraad Aijen.
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