NOTULEN
DATUM

31-1-2019

LOCATIE

Maeszicht

VOORZITTER

Marcel van Aerssen

NOTULIST

Dio van der Veen

AANWEZIGEN

Marcel van Aerssen, Nicole van der Horst, Bianca van Sleeuwen, Herbert Florax, Rosalie Snijer, Dio
van der Veen

AFWEZIG

Anneke Toonen

AGENDA EN BESLUITENLIJST
ONDERWERP

Gastspreker: Wim Strolenberg (Gemeente Bergen)

BESPROKEN

●

Wim is vanuit de gemeente de nieuwe contactpersoon naar de dorpsraden toe. Wim is aangeschoven om kennis met
elkaar te maken en lopende zaken te bespreken.
- gesproken is over het ophangen van een nieuwe / extra AED. De gemeente is aan het inventariseren waar er behoefte is.
- Wim gaat uitzoeken wanneer de lantaarnpalen en bomen worden geplaatst
- Dorpsraad heeft bij Wim op aangedrongen vanuit de gemeente alles te doen opdat de carnaval in ‘t Veerhuis kan plaatsvinden.
ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Mail Pieter bomencompensatie en lantaarnpalen doorzetten naar Wim
Onderzoeken naar plaatsen voor AED (info naar Marcel Pelzer)
Veerhuis / Melkfabriek
Onderzoeken of de gemeente open staat om cloudsoftware zoals Slack te
gebruiken voor communicatie.

ONDERWERP

Veerhuis

BESPROKEN

●
●
●
●

Per 1 feb is het contract met exploitant ‘t Veerhuis beëindigd. En daarmee de drank/horeca vergunning. Nu is onduidelijk
hoe de carnaval gevierd moet worden.
Het zou mogelijk moeten zijn volgens Lex dat met hulp van de burgemeester een tijdelijke vergunning verkregen moet
kunnen worden.
Dorpsraad gaat met de CV overleggen wat er nog te redden is en waar de dorpsraad eventueel kan ondersteunen.
We nodigen Herman uit voor de volgende vergadering.

ACTIEPUNTEN

Dorpsraad gaat met de CV overleggen wat er nog te redden is en waar de
dorpsraad eventueel kan ondersteunen.
Herman uitnodigen voor de volgende vergadering.

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

ONDERWERP

Nieuwsbrief

BESPROKEN

Nieuwsbrief opstellen

ONDERWERP

75 jaar bevrijding. Vraag vanuit gemeente of Aijen iets wil doen ter viering?

BESPROKEN

Archief Aijen inlichten hierover. Thei Simons mailen?

7 feb in Torenkamer wordt er besproken wat ze willen organiseren. Wat wil Aijen hieraan bijdragen?

ONDERWERP

NL Doet

BESPROKEN

aanmelden voor NL Doet, kapel en loswal

