NOTULEN
DATUM

4-4-2019

LOCATIE

Maeszicht

VOORZITTER

Marcel van Aerssen

NOTULIST

Anneke Toonen

AANWEZIGEN

Nicole van der Horst, Dio van der Veen, Herbert Florax

AFWEZIG

Bianca van Sleeuwen, Rosalie Snijer

AGENDA
ONDERWERP

Actiepunten V.V.

BESPROKEN
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Aanlijnborden Loswal; V.V.
Dijkovergangen in Asfalt: Er wordt slecht teruggekoppeld richting de DR. . Het is nog steeds wachten op een reactie
op de brief van ons. Verder is het afwachten of aan de wens wordt voldaan bij de overgang Loswal om het asfalt tot aan
de klinkers te leggen. Wordt vervolgd.
Rondleiding Kaliwaal: Al 11 aanmeldingen. Er worden er nog meer verwacht. Dio neemt het stokje over van Bianca en
regelt de inschrijvingen en terugkoppeling naar de aanmelders.
Loswal (bomen, betonplaat, boot): De nieuwe bomen zijn geplant. De betonplaat is gerepareerd. De boot is bijna
klaar. Ully vraagt hulp bij het bevestigen van de boot op de loswal. Herbert vraagt Ully wat er nodig is aan hulp.
Bankje Sintelenberg: Dit wordt teruggelegd bij John.
Postcoderoos/zonnepanelen: voorzitter coöperatie Zonnestraal, vragen voor de openbare vergadering om een
presentatie te geven.
Plaatsen AED’s: Er komen 3 AED”S bij, te weten:bij Boerderijwinkel Cornelissen, Bosbrasserie de Sluis en bij het
Veerhuis.
Belijning en snelheidsdisplay: Contact opnemen met gemeente hoe dit verder gaat lopen.
Lantaarnpalen Kapel en Loswal: Staan en branden
Bomencompensatie buiten de Loswal: V.V.
Oproep Bezorger nieuwsbrief: Roos Benders heeft aangegeven dit te willen doen. 30 KM stickers: Liggen bij Bianca.
Bij de openbaren vergadering uitdelen. Na vermelding in de nieuwsbrief op te halen bij de minibieb of eventueel bij de
Boggerd.
Prullenbak speeltuin: Er komt een nieuw bestuur voor de Stichting Speeltuin. Nieuwe ideeën voor de speeltuin:
Verplaatsen naar de loswal? Dit wordt een agendapunt voor de openbare vergadering waar het nieuwe bestuur het woord
krijgt.
Kascontrole: De controle is gedaan door Dio en Marcel. De kas klopt. Volgend jaar door Marcel of Dio en een ander lid.
Dorpsradenoverleg 11-3: Marcel was aangeschoven. Veel te veel presentaties. Mensen zaten alleen te luisteren.
Verder wel interessant. Vanuit het Wells forum kwam het verzoek of ze bij ons langs konden komen om te leren van onze
perikelen rondom de dijkverzwaring.
Maasdaloverleg: Goed overleg. Krijgt nog een tweede sessie.

ACTIEPUNTEN

Terugkoppeling naar deelnemers rondleiding Kaliwaal.
Hulp bij het terugplaatsten van de boot
Bankje Sintelenberg
Presentatie coöperatie Zonnestraal openbare vergadering (uitnodiging)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Contact opnemen met gemeente over de snelheidsdisplay en belijning
Contact opnemen met Roos Benders
Punt volgende nieuwsbrief; 30/60 KM stickers
Agendapunt Openbare vergadering Speeltuin + uitnodigen nieuw bestuur

ONDERWERP

Nabespreking NL-doet

BESPROKEN

Het was een bijzonder leuke dag waar bewoners en Dorpsraad op een constructieve en leuke manier nader tot elkaar zijn gekomen.
Veel leuke reacties gehad! Aandachtspunt: Volgend jaar eerder beginnen met de voorbereiding.

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

Opstarten NL-doet 2020

???

ONDERWERP

EINDDATUM

Vergadering Verenigingen Aijen 18-4-2019

BESPROKEN

Alle verenigingen hebben toegezegd om aan de schuiven met 2 of 3 personen. Agendapunten zijn:
" 75 Jaar bevrijding
" Toekomst van het Veerhuis

ACTIEPUNTEN

ONDERWERP

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Ingekomen stukken

BESPROKEN

"
"
"
"

Uitnodiging 3 x 11 feest van “de Zoale” 13-4-2019; Nicole gaat erheen en neemt tevens een enveloppe mee namens de
DR.
Wijzigingen KvK: Zijn aan het secretariaat gegeven
Verzoek Gemeente openstellen Loswal: DR schrijft een reactie waarin dit voorstel wordt afgewezen.
Verzoek Brandweer wijzigen lanceerplaats: DR schrijft een reactie en stuurt overleg aan met Gemeente hierover.

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

Envelop afgeven op 3 x 11 Zoale feest namens DR
Reactie Gemeente en Brandweer
Overleg met Gemeente en brandweer over de lanceerplaats

ONDERWERP
BESPROKEN

Openbare vergadering 20-5-2019

EINDDATUM

Wat hebben we gedaan – waar zijn we mee bezig – wat gaan we doen
Dio maakt een powerpoint presentatie met wat ieder van ons hem aanlevert.
Presentatie Coöperatie Zonnestraal
Presentatie bestuur speeltuin.
Werkgroepen
30/60 KM stickers
Agenda als volgt:
19.30: Zonnestraal
20.15: Marc Hovens
20.30: DR aan het woord
21.00: Rondvraag
21.30: Sluiting

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Zoeken naar locatie; Het Veerhuis of de Melkfabriek
Uitnodigen participanten

ONDERWERP

Opzetten Werkgroepen

BESPROKEN

Kermis: Nicole en Anneke. Aangemeld hebben zich: Ruth, Stan en Kim
Groen: Lex Snijer gaat de kar trekken. Dit wordt in de openbare vergadering verder toegelicht.
Kerst: Nicole en Anneke. Er wordt eind september gestart met de voorbereidingen. Ieder graag over ideeën nadenken om deze dag
invulling te geven.

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

Ideeën verzamelen voor de 2-jaarlijkse kerst/winterviering

allemaal

ONDERWERP

EINDDATUM

Nieuwsbrief

BESPROKEN

Stickers 30/60 KM
Openbare vergadering
Nicole geeft aan te willen stoppen met het maken van de nieuwsbrief. We zoeken hier dus een opvolger voor.
Nicole stuurt het format door aan Dio.

ACTIEPUNTEN

Nieuwsbrief maken

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

ONDERWERP

Budgetbepaling

BESPROKEN

Volgende vergadering!
ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM

Agendapunt budgetbepaling vooraan in V.V.

ONDERWERP

Marcel

W.T.T.K.

BESPROKEN

#
#
#

Marcel: Loswalfeest ; 20 juli 2019. Vraag is wat wij als DR sponsoren. Navragen of ze een Stichting zijn geworden.
Nicole maakt een kasoverzicht voor de openbare vergadering in 2-voud. Deze kan rouleren en wordt weer bij haar
ingeleverd.
Dio: vraagt of hij aan het adres contact@dorpsraadaijen.nl toegevoegd kan worden. Is goedgekeurd.

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

Contact met de Sloebers over Loswalfeest
Maken van een kasoverzicht

VOLGENDE VERGADERING
DATUM

20 mei 2019 Openbaar

TIJDSTIP

19.30 uur

LOCATIE

?

EINDDATUM

