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Herman kon helaas niet aanschuiven. 
We hebben overlegd wat wij als Dorpsraad nog kunnen doen voor het behoud van het Veerhuis voor het dorp.
We besluiten om een afvaardiging van de verenigingen van Aijen uit te nodigen voor een gesprek. 
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➢ Dankjewel Stan Rutten voor deelname aan de Dorpsraad
❖ Er is een attentie bij Stan afgegeven waarvoor hij zich bedankte.

➢ In- en uitschrijven nieuwe leden.
❖Is gedaan. Het wachten is nog op de documenten.

➢ MailChimp & de eerste nieuwsbrief digitaal
❖ Is gedaan. Staat op de website.                    

➢ Aanlijnborden Loswal
❖ De aanvraag ligt nog bij de buitendienst van de Gemeente. Wordt vervolgd.

➢ Poepzakjes Loswal
❖ Ziet er heel goed uit. Leuke reacties gehad. Kosten voor bord en 1600 zakje; € 150,--.

➢ Dijkovergangen in Asfalt
❖ De brief met bezwaren over het asfalt en wateroverlast bij regen bij de dijkovergangen is verstuurd naar de 

Gemeente. Deze hebben de brief doorgestuurd naar het Waterschap. Wordt vervolgd.
➢ Roel van Ark (Kaliwaal)

❖ Open dag Maaspark Well en rondleiding op de baggerboot de Kaliwaal41 voor de bewoners van Aijen.Voorstel; 
11 mei om 10.00 uur, maximaal 20 personen per groep. Dit wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt aan de 
bewoners van Aijen. Er wordt nog nagevraagd  naar een leeftijdsgrens.

➢ Loswal
❖ De bomen aan de Loswal worden in maart geplant. 
❖ Er heeft een reparatie aan het asfalt plaatsgevonden wat niet mooi is gebeurd. Als de nieuwe deklagen op de 

dijkovergangen worden aangebracht in mei, willen we vragen dit opnieuw te doen.
➢ Bankje Sintelenberg

➢ Doorgeschoven naar de volgende vergadering
➢ Openbare Notulen

➢ Staan op de website.
➢ Postcoderoos / Zonnepanelen

➢ Doorgeschoven naar de volgende vergadering. Het gesprek met de belanghebbenden moet nog plaatsvinden.
➢ 75 Jaar Bevrijding

➢ Er is een mail verstuurt naar Stichting Aijens Archief. Daarop is niets terug gehoord. Het Aijens Archief wordt nu 
gebeld. Mocht er niemand willen aansluiten bij de volgende vergadering van 75 jaar bevrijding op 28 maart om 
17.00 uur, dan sluit een delegatie van de dorpsraad aan.

➢ (Bij) Plaatsen AED’s
➢ Voorstel om de AED’s op te hangen aan het Veerhuis en bij de rijksweg tegenover de Truckstop. Dit wordt nog 

verder uitgewerkt.
➢ Uitnodigen Marc Hovens

➢ We gaan de adviseur openbare veiligheid uitnodigen voor de openbare vergadering op 20 mei.
➢ Dorpsradenoverleg

➢ Een afvaardiging van de dorpsraad schuift aan bij het volgende overleg op 11 maart.
➢ Belijning & Snelheidsdisplay

➢ Op alle dijkovergangen komt een doorgetrokken middenstreep. De snelheidsdisplay wordt in overleg om te 
beginnen aan de Aijenseweg geplaatst. 
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➢ Zie interne mail.
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➢ Op alle dijkovergangen komt een doorgetrokken middenstreep. De snelheidsdisplay wordt in overleg om te 
beginnen aan de Aijenseweg geplaatst. 

➢ Actiepunten Wim Strolenberg
➢ Zie interne mail.

➢ Dankjewel Stan Rutten voor deelname aan de Dorpsraad
❖ Er is een attentie bij Stan afgegeven waarvoor hij zich bedankte.

➢ In- en uitschrijven nieuwe leden.
❖Is gedaan. Het wachten is nog op de documenten.

➢ MailChimp & de eerste nieuwsbrief digitaal
❖ Is gedaan. Staat op de website.                    

➢ Aanlijnborden Loswal
❖ De aanvraag ligt nog bij de buitendienst van de Gemeente. Wordt vervolgd.

➢ Poepzakjes Loswal
❖ Ziet er heel goed uit. Leuke reacties gehad. Kosten voor bord en 1600 zakje; € 150,--.

➢ Dijkovergangen in Asfalt
❖ De brief met bezwaren over het asfalt en wateroverlast bij regen bij de dijkovergangen is verstuurd naar de 

Gemeente. Deze hebben de brief doorgestuurd naar het Waterschap. Wordt vervolgd.
➢ Roel van Ark (Kaliwaal)

❖ Open dag Maaspark Well en rondleiding op de baggerboot de Kaliwaal41 voor de bewoners van Aijen.Voorstel; 
11 mei om 10.00 uur, maximaal 20 personen per groep. Dit wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt aan de 
bewoners van Aijen. Er wordt nog nagevraagd  naar een leeftijdsgrens.

➢ Loswal
❖ De bomen aan de Loswal worden in maart geplant. 
❖ Er heeft een reparatie aan het asfalt plaatsgevonden wat niet mooi is gebeurd. Als de nieuwe deklagen op de 

dijkovergangen worden aangebracht in mei, willen we vragen dit opnieuw te doen.
➢ Bankje Sintelenberg

➢ Doorgeschoven naar de volgende vergadering
➢ Openbare Notulen

➢ Staan op de website.
➢ Postcoderoos / Zonnepanelen

➢ Doorgeschoven naar de volgende vergadering. Het gesprek met de belanghebbenden moet nog plaatsvinden.
➢ 75 Jaar Bevrijding

➢ Er is een mail verstuurt naar Stichting Aijens Archief. Daarop is niets terug gehoord. Het Aijens Archief wordt nu 
gebeld. Mocht er niemand willen aansluiten bij de volgende vergadering van 75 jaar bevrijding op 28 maart om 
17.00 uur, dan sluit een delegatie van de dorpsraad aan.

➢ (Bij) Plaatsen AED’s
➢ Voorstel om de AED’s op te hangen aan het Veerhuis en bij de rijksweg tegenover de Truckstop. Dit wordt nog 

verder uitgewerkt.
➢ Uitnodigen Marc Hovens

➢ We gaan de adviseur openbare veiligheid uitnodigen voor de openbare vergadering op 20 mei.
➢ Dorpsradenoverleg

➢ Een afvaardiging van de dorpsraad schuift aan bij het volgende overleg op 11 maart.
➢ Belijning & Snelheidsdisplay

➢ Op alle dijkovergangen komt een doorgetrokken middenstreep. De snelheidsdisplay wordt in overleg om te 
beginnen aan de Aijenseweg geplaatst. 

➢ Actiepunten Wim Strolenberg
➢ Zie interne mail.

               VERANTWOORDELIJKEVERANTWOORDELIJKE EINDDATUM

Opvolgen aanlijnborden LoswalOpvolgen aanlijnborden LoswalOpvolgen aanlijnborden LoswalOpvolgen aanlijnborden LoswalOpvolgen aanlijnborden Loswal RosalieRosalie

Navragen leeftijdsgrens Open dag Kaliwaal en verder afsprekenNavragen leeftijdsgrens Open dag Kaliwaal en verder afsprekenNavragen leeftijdsgrens Open dag Kaliwaal en verder afsprekenNavragen leeftijdsgrens Open dag Kaliwaal en verder afsprekenNavragen leeftijdsgrens Open dag Kaliwaal en verder afspreken BiancaBianca

Agendapunt v.v. ; Bankje Loswal / Postcoderoos/Zonnepanelen/Mark Hovens/ 
Openbare vergadering
Agendapunt v.v. ; Bankje Loswal / Postcoderoos/Zonnepanelen/Mark Hovens/ 
Openbare vergadering
Agendapunt v.v. ; Bankje Loswal / Postcoderoos/Zonnepanelen/Mark Hovens/ 
Openbare vergadering
Agendapunt v.v. ; Bankje Loswal / Postcoderoos/Zonnepanelen/Mark Hovens/ 
Openbare vergadering
Agendapunt v.v. ; Bankje Loswal / Postcoderoos/Zonnepanelen/Mark Hovens/ 
Openbare vergadering MarcelMarcel

Archief bellen over 75-jaar bevrijdingArchief bellen over 75-jaar bevrijdingArchief bellen over 75-jaar bevrijdingArchief bellen over 75-jaar bevrijdingArchief bellen over 75-jaar bevrijding MarcelMarcel

Contact met familie Leen over het plaatsen van een AEDContact met familie Leen over het plaatsen van een AEDContact met familie Leen over het plaatsen van een AEDContact met familie Leen over het plaatsen van een AEDContact met familie Leen over het plaatsen van een AED ??

Dorpsradenoverleg 11 maartDorpsradenoverleg 11 maartDorpsradenoverleg 11 maartDorpsradenoverleg 11 maartDorpsradenoverleg 11 maart Dio /Marcel / Nicole onder 
voorbehoud
Dio /Marcel / Nicole onder 
voorbehoud

ONDERWERP NL-Doet 16 maartNL-Doet 16 maartNL-Doet 16 maartNL-Doet 16 maartNL-Doet 16 maartNL-Doet 16 maartNL-Doet 16 maart

BESPROKEN



Het schoonmaken van de Kapel aan de binnen en buitenkant gaat door! Evenals het opschonen van de Loswal. 
We hebben sponsorgeld gekregen voor bijvoorbeeld een bijdrage aan de lunch die dag. 
We willen met een hoogwerker en een hogedrukspuit de buitenkant van de Kapel schoonmaken. De binnenkant wordt gepoetst.
De Loswal wordt opgeruimd. Achtergebleven troep wordt met prikstokken in vuilniszakken gedaan. Eventueel kan er gemaaid 
worden.
Om 12.30 uur wordt er gezamenlijk geluncht. Locatie nog niet bekend. 

Het schoonmaken van de Kapel aan de binnen en buitenkant gaat door! Evenals het opschonen van de Loswal. 
We hebben sponsorgeld gekregen voor bijvoorbeeld een bijdrage aan de lunch die dag. 
We willen met een hoogwerker en een hogedrukspuit de buitenkant van de Kapel schoonmaken. De binnenkant wordt gepoetst.
De Loswal wordt opgeruimd. Achtergebleven troep wordt met prikstokken in vuilniszakken gedaan. Eventueel kan er gemaaid 
worden.
Om 12.30 uur wordt er gezamenlijk geluncht. Locatie nog niet bekend. 
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Het schoonmaken van de Kapel aan de binnen en buitenkant gaat door! Evenals het opschonen van de Loswal. 
We hebben sponsorgeld gekregen voor bijvoorbeeld een bijdrage aan de lunch die dag. 
We willen met een hoogwerker en een hogedrukspuit de buitenkant van de Kapel schoonmaken. De binnenkant wordt gepoetst.
De Loswal wordt opgeruimd. Achtergebleven troep wordt met prikstokken in vuilniszakken gedaan. Eventueel kan er gemaaid 
worden.
Om 12.30 uur wordt er gezamenlijk geluncht. Locatie nog niet bekend. 

Het schoonmaken van de Kapel aan de binnen en buitenkant gaat door! Evenals het opschonen van de Loswal. 
We hebben sponsorgeld gekregen voor bijvoorbeeld een bijdrage aan de lunch die dag. 
We willen met een hoogwerker en een hogedrukspuit de buitenkant van de Kapel schoonmaken. De binnenkant wordt gepoetst.
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worden.
Om 12.30 uur wordt er gezamenlijk geluncht. Locatie nog niet bekend. 

Het schoonmaken van de Kapel aan de binnen en buitenkant gaat door! Evenals het opschonen van de Loswal. 
We hebben sponsorgeld gekregen voor bijvoorbeeld een bijdrage aan de lunch die dag. 
We willen met een hoogwerker en een hogedrukspuit de buitenkant van de Kapel schoonmaken. De binnenkant wordt gepoetst.
De Loswal wordt opgeruimd. Achtergebleven troep wordt met prikstokken in vuilniszakken gedaan. Eventueel kan er gemaaid 
worden.
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Het schoonmaken van de Kapel aan de binnen en buitenkant gaat door! Evenals het opschonen van de Loswal. 
We hebben sponsorgeld gekregen voor bijvoorbeeld een bijdrage aan de lunch die dag. 
We willen met een hoogwerker en een hogedrukspuit de buitenkant van de Kapel schoonmaken. De binnenkant wordt gepoetst.
De Loswal wordt opgeruimd. Achtergebleven troep wordt met prikstokken in vuilniszakken gedaan. Eventueel kan er gemaaid 
worden.
Om 12.30 uur wordt er gezamenlijk geluncht. Locatie nog niet bekend. 

Het schoonmaken van de Kapel aan de binnen en buitenkant gaat door! Evenals het opschonen van de Loswal. 
We hebben sponsorgeld gekregen voor bijvoorbeeld een bijdrage aan de lunch die dag. 
We willen met een hoogwerker en een hogedrukspuit de buitenkant van de Kapel schoonmaken. De binnenkant wordt gepoetst.
De Loswal wordt opgeruimd. Achtergebleven troep wordt met prikstokken in vuilniszakken gedaan. Eventueel kan er gemaaid 
worden.
Om 12.30 uur wordt er gezamenlijk geluncht. Locatie nog niet bekend. 

ACTIEPUNTENACTIEPUNTENACTIEPUNTENACTIEPUNTENACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKEVERANTWOORDELIJKE EINDDATUM

Navraag bij de Boggerd voor soep en broodjesNavraag bij de Boggerd voor soep en broodjesNavraag bij de Boggerd voor soep en broodjesNavraag bij de Boggerd voor soep en broodjesNavraag bij de Boggerd voor soep en broodjes NicoleNicole

Regelen van de hoogwerker en hogedrukspuit via Boels/Stan MartensRegelen van de hoogwerker en hogedrukspuit via Boels/Stan MartensRegelen van de hoogwerker en hogedrukspuit via Boels/Stan MartensRegelen van de hoogwerker en hogedrukspuit via Boels/Stan MartensRegelen van de hoogwerker en hogedrukspuit via Boels/Stan Martens AnnekeAnneke

Gele hesjes en prikstokken via de GemeenteGele hesjes en prikstokken via de GemeenteGele hesjes en prikstokken via de GemeenteGele hesjes en prikstokken via de GemeenteGele hesjes en prikstokken via de Gemeente AnnekeAnneke

PoetsdoekenPoetsdoekenPoetsdoekenPoetsdoekenPoetsdoeken AnnekeAnneke

Emmers en zeepEmmers en zeepEmmers en zeepEmmers en zeepEmmers en zeep NicoleNicole

ONDERWERP Opzetten werkgroepenOpzetten werkgroepenOpzetten werkgroepenOpzetten werkgroepenOpzetten werkgroepenOpzetten werkgroepenOpzetten werkgroepen

BESPROKEN

We willen om te beginnen 3 werkgroepen opzetten;
➢ Werkgroep groen; Er is wel animo om bij de groengroep aan te sluiten. O.a. Jeroen Hofstede, Patrick en Wiel. 

Het zoeken is nog naar iemand die de “kar” wil trekken om e.e.a. vorm te geven. Wordt vervolgd.
➢ Werkgroep Kermis: Nicole, Anneke, Kim. Meer leden worden gevraagd.
➢ Werkgroep Kerst: ( 1x per 2 jaar) Nicole, Anneke, Afgevaardigden van de buurtverenigingen.

We willen om te beginnen 3 werkgroepen opzetten;
➢ Werkgroep groen; Er is wel animo om bij de groengroep aan te sluiten. O.a. Jeroen Hofstede, Patrick en Wiel. 

Het zoeken is nog naar iemand die de “kar” wil trekken om e.e.a. vorm te geven. Wordt vervolgd.
➢ Werkgroep Kermis: Nicole, Anneke, Kim. Meer leden worden gevraagd.
➢ Werkgroep Kerst: ( 1x per 2 jaar) Nicole, Anneke, Afgevaardigden van de buurtverenigingen.

We willen om te beginnen 3 werkgroepen opzetten;
➢ Werkgroep groen; Er is wel animo om bij de groengroep aan te sluiten. O.a. Jeroen Hofstede, Patrick en Wiel. 

Het zoeken is nog naar iemand die de “kar” wil trekken om e.e.a. vorm te geven. Wordt vervolgd.
➢ Werkgroep Kermis: Nicole, Anneke, Kim. Meer leden worden gevraagd.
➢ Werkgroep Kerst: ( 1x per 2 jaar) Nicole, Anneke, Afgevaardigden van de buurtverenigingen.

We willen om te beginnen 3 werkgroepen opzetten;
➢ Werkgroep groen; Er is wel animo om bij de groengroep aan te sluiten. O.a. Jeroen Hofstede, Patrick en Wiel. 

Het zoeken is nog naar iemand die de “kar” wil trekken om e.e.a. vorm te geven. Wordt vervolgd.
➢ Werkgroep Kermis: Nicole, Anneke, Kim. Meer leden worden gevraagd.
➢ Werkgroep Kerst: ( 1x per 2 jaar) Nicole, Anneke, Afgevaardigden van de buurtverenigingen.

We willen om te beginnen 3 werkgroepen opzetten;
➢ Werkgroep groen; Er is wel animo om bij de groengroep aan te sluiten. O.a. Jeroen Hofstede, Patrick en Wiel. 

Het zoeken is nog naar iemand die de “kar” wil trekken om e.e.a. vorm te geven. Wordt vervolgd.
➢ Werkgroep Kermis: Nicole, Anneke, Kim. Meer leden worden gevraagd.
➢ Werkgroep Kerst: ( 1x per 2 jaar) Nicole, Anneke, Afgevaardigden van de buurtverenigingen.

We willen om te beginnen 3 werkgroepen opzetten;
➢ Werkgroep groen; Er is wel animo om bij de groengroep aan te sluiten. O.a. Jeroen Hofstede, Patrick en Wiel. 

Het zoeken is nog naar iemand die de “kar” wil trekken om e.e.a. vorm te geven. Wordt vervolgd.
➢ Werkgroep Kermis: Nicole, Anneke, Kim. Meer leden worden gevraagd.
➢ Werkgroep Kerst: ( 1x per 2 jaar) Nicole, Anneke, Afgevaardigden van de buurtverenigingen.

We willen om te beginnen 3 werkgroepen opzetten;
➢ Werkgroep groen; Er is wel animo om bij de groengroep aan te sluiten. O.a. Jeroen Hofstede, Patrick en Wiel. 

Het zoeken is nog naar iemand die de “kar” wil trekken om e.e.a. vorm te geven. Wordt vervolgd.
➢ Werkgroep Kermis: Nicole, Anneke, Kim. Meer leden worden gevraagd.
➢ Werkgroep Kerst: ( 1x per 2 jaar) Nicole, Anneke, Afgevaardigden van de buurtverenigingen.

We willen om te beginnen 3 werkgroepen opzetten;
➢ Werkgroep groen; Er is wel animo om bij de groengroep aan te sluiten. O.a. Jeroen Hofstede, Patrick en Wiel. 

Het zoeken is nog naar iemand die de “kar” wil trekken om e.e.a. vorm te geven. Wordt vervolgd.
➢ Werkgroep Kermis: Nicole, Anneke, Kim. Meer leden worden gevraagd.
➢ Werkgroep Kerst: ( 1x per 2 jaar) Nicole, Anneke, Afgevaardigden van de buurtverenigingen.

ACTIEPUNTENACTIEPUNTENACTIEPUNTENACTIEPUNTENACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKEVERANTWOORDELIJKE EINDDATUM

Navraag voor een “kartrekker” voor de groengroepNavraag voor een “kartrekker” voor de groengroepNavraag voor een “kartrekker” voor de groengroepNavraag voor een “kartrekker” voor de groengroepNavraag voor een “kartrekker” voor de groengroep Rosalie?Rosalie?

Vragen voor deelname aan de werkgroep kermis (Ruth en Marian)Vragen voor deelname aan de werkgroep kermis (Ruth en Marian)Vragen voor deelname aan de werkgroep kermis (Ruth en Marian)Vragen voor deelname aan de werkgroep kermis (Ruth en Marian)Vragen voor deelname aan de werkgroep kermis (Ruth en Marian) NicoleNicole

ONDERWERP Ingekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukken

BESPROKEN

Uitnodiging Boerenbruiloft
VKKL
Aanvraag voor extern onderzoek veiligheid dijken door de Gemeente te initiëren

Uitnodiging Boerenbruiloft
VKKL
Aanvraag voor extern onderzoek veiligheid dijken door de Gemeente te initiëren

Uitnodiging Boerenbruiloft
VKKL
Aanvraag voor extern onderzoek veiligheid dijken door de Gemeente te initiëren

Uitnodiging Boerenbruiloft
VKKL
Aanvraag voor extern onderzoek veiligheid dijken door de Gemeente te initiëren

ACTIEPUNTENACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM

Bezoeken receptie Boeren bruiloftBezoeken receptie Boeren bruiloft Bianca

ONDERWERP Openbare vergaderingOpenbare vergaderingOpenbare vergadering

BESPROKEN

De openbare vergadering staat gepland op 20 mei 19.30-22.00 uur
Locatie nog onbekend!
De openbare vergadering staat gepland op 20 mei 19.30-22.00 uur
Locatie nog onbekend!
De openbare vergadering staat gepland op 20 mei 19.30-22.00 uur
Locatie nog onbekend!
De openbare vergadering staat gepland op 20 mei 19.30-22.00 uur
Locatie nog onbekend!

ACTIEPUNTENACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM



ONDERWERP Nieuwsbrief bezorgingNieuwsbrief bezorgingNieuwsbrief bezorging

BESPROKEN

Er wordt een oproep via onze FB pagina gedaan voor bezorging van onze nieuwsbrief.Er wordt een oproep via onze FB pagina gedaan voor bezorging van onze nieuwsbrief.Er wordt een oproep via onze FB pagina gedaan voor bezorging van onze nieuwsbrief.Er wordt een oproep via onze FB pagina gedaan voor bezorging van onze nieuwsbrief.

ACTIEPUNTENACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM

Oproep plaatsen op FBOproep plaatsen op FB Bianca

  

ONDERWERP WTTKWTTKWTTK

BESPROKEN

➢ Aanschaf stickers 30 KM/u die op de vuilcontainers geplakt kunnen worden.
➢ Toevoegen van een vuilnisbak aan de Aijenseweg. (geen actie)
➢ Nu het Veerhuis leeg staat wordt de prullenbak bij de speeltuin niet meer geleegd.
➢ Kascontrole volgende vergadering
➢ Een maal per jaar met de verenigingen rond de tafel zitten.
➢ Paaltje bij de loswal kan er zo uitgetild worden
➢ Marian Custers en Matje Hesen willen de Aijerdijk geregeld opschonen tijdens het wandelen.

➢ Aanschaf stickers 30 KM/u die op de vuilcontainers geplakt kunnen worden.
➢ Toevoegen van een vuilnisbak aan de Aijenseweg. (geen actie)
➢ Nu het Veerhuis leeg staat wordt de prullenbak bij de speeltuin niet meer geleegd.
➢ Kascontrole volgende vergadering
➢ Een maal per jaar met de verenigingen rond de tafel zitten.
➢ Paaltje bij de loswal kan er zo uitgetild worden
➢ Marian Custers en Matje Hesen willen de Aijerdijk geregeld opschonen tijdens het wandelen.

➢ Aanschaf stickers 30 KM/u die op de vuilcontainers geplakt kunnen worden.
➢ Toevoegen van een vuilnisbak aan de Aijenseweg. (geen actie)
➢ Nu het Veerhuis leeg staat wordt de prullenbak bij de speeltuin niet meer geleegd.
➢ Kascontrole volgende vergadering
➢ Een maal per jaar met de verenigingen rond de tafel zitten.
➢ Paaltje bij de loswal kan er zo uitgetild worden
➢ Marian Custers en Matje Hesen willen de Aijerdijk geregeld opschonen tijdens het wandelen.

➢ Aanschaf stickers 30 KM/u die op de vuilcontainers geplakt kunnen worden.
➢ Toevoegen van een vuilnisbak aan de Aijenseweg. (geen actie)
➢ Nu het Veerhuis leeg staat wordt de prullenbak bij de speeltuin niet meer geleegd.
➢ Kascontrole volgende vergadering
➢ Een maal per jaar met de verenigingen rond de tafel zitten.
➢ Paaltje bij de loswal kan er zo uitgetild worden
➢ Marian Custers en Matje Hesen willen de Aijerdijk geregeld opschonen tijdens het wandelen.

ACTIEPUNTENACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM

Informeren kosten stickersInformeren kosten stickers Bianca

Doorgeven legen prullenbak speeltuin bij Stichting SpeeltuinDoorgeven legen prullenbak speeltuin bij Stichting Speeltuin Dio/Marcel

Kascontrole v.v.Kascontrole v.v. Dio en Marcel

Uitnodigen verenigingen voor extra bijeenkomstUitnodigen verenigingen voor extra bijeenkomst Marcel

Melding paaltje Loswal via Buiten BeterMelding paaltje Loswal via Buiten Beter Anneke/Dio

Navraag Gele hesjes, prikstokken en vuilniszakhouders bij GemeenteNavraag Gele hesjes, prikstokken en vuilniszakhouders bij Gemeente Anneke

Punten verzamelen voor de nieuwsbriefPunten verzamelen voor de nieuwsbrief Nicole/Allen


