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NOTULENNOTULENNOTULEN

DATUMDATUM 11-7-201911-7-201911-7-201911-7-201911-7-201911-7-2019

LOCATIELOCATIE MaeszichtMaeszichtMaeszichtMaeszichtMaeszichtMaeszicht

VOORZITTERVOORZITTER Dio van der Veen (waarnemend)Dio van der Veen (waarnemend)Dio van der Veen (waarnemend)Dio van der Veen (waarnemend)Dio van der Veen (waarnemend)Dio van der Veen (waarnemend)

NOTULISTNOTULIST Anneke ToonenAnneke ToonenAnneke ToonenAnneke ToonenAnneke ToonenAnneke Toonen

AANWEZIGENAANWEZIGEN Nicole van der Horst, Herbert Florax, Rosalie Snijer, Bianca van SleeuwenNicole van der Horst, Herbert Florax, Rosalie Snijer, Bianca van SleeuwenNicole van der Horst, Herbert Florax, Rosalie Snijer, Bianca van SleeuwenNicole van der Horst, Herbert Florax, Rosalie Snijer, Bianca van SleeuwenNicole van der Horst, Herbert Florax, Rosalie Snijer, Bianca van SleeuwenNicole van der Horst, Herbert Florax, Rosalie Snijer, Bianca van Sleeuwen

AFWEZIGAFWEZIG Marcel van AerssenMarcel van AerssenMarcel van AerssenMarcel van AerssenMarcel van AerssenMarcel van Aerssen

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA

ONDERWERP

Actiepunten V.V.Actiepunten V.V.Actiepunten V.V.Actiepunten V.V.Actiepunten V.V.Actiepunten V.V.Actiepunten V.V.

BESPROKEN

Opvolgen aanlijnborden Loswal: 
De borden staan er nog niet. DR gaat er achteraan.
Bankje Sintelenberg: 
Het bankje staat op zijn plaats, alleen is het grind rondom nog niet gestort.
Postcoderoos: 
DR brengt Marco Hesen in contact met Arjen Weisink van de PC roos. Mocht dit navolging krijgen kunnen we kijken waar we verder 
kunnen assisteren/werven.
Marc Hovens: 
Adviseur openbare veiligheid. Marc gaat/is weg bij de Gemeente. Wie volgt hem op? 
Openbare vergadering:
Datum; 28-10-2019 19.30 uur. Locatie en uitnodiging volgen. 
Bestrating/belijning:
De middenstreep op de dijkovergangen voldoet. De grens bebouwde kom bij de dijkovergang Kampweg moet nog verplaatst 
worden.
Snelheidsdisplay:
De display was geplaatst op de Aijenseweg. Dit precieze locatie is verder niet in overleg gegaan met DR.
Klinkerovergang bij toegang Loswal:
Deze moet nog gerealiseerd worden.
Stickers snelheid kliko’s:
Stickers liggen bij DR. Deze worden rondgebracht samen met de nieuwsbrief eventueel door onszelf. 

Opvolgen aanlijnborden Loswal: 
De borden staan er nog niet. DR gaat er achteraan.
Bankje Sintelenberg: 
Het bankje staat op zijn plaats, alleen is het grind rondom nog niet gestort.
Postcoderoos: 
DR brengt Marco Hesen in contact met Arjen Weisink van de PC roos. Mocht dit navolging krijgen kunnen we kijken waar we verder 
kunnen assisteren/werven.
Marc Hovens: 
Adviseur openbare veiligheid. Marc gaat/is weg bij de Gemeente. Wie volgt hem op? 
Openbare vergadering:
Datum; 28-10-2019 19.30 uur. Locatie en uitnodiging volgen. 
Bestrating/belijning:
De middenstreep op de dijkovergangen voldoet. De grens bebouwde kom bij de dijkovergang Kampweg moet nog verplaatst 
worden.
Snelheidsdisplay:
De display was geplaatst op de Aijenseweg. Dit precieze locatie is verder niet in overleg gegaan met DR.
Klinkerovergang bij toegang Loswal:
Deze moet nog gerealiseerd worden.
Stickers snelheid kliko’s:
Stickers liggen bij DR. Deze worden rondgebracht samen met de nieuwsbrief eventueel door onszelf. 

Opvolgen aanlijnborden Loswal: 
De borden staan er nog niet. DR gaat er achteraan.
Bankje Sintelenberg: 
Het bankje staat op zijn plaats, alleen is het grind rondom nog niet gestort.
Postcoderoos: 
DR brengt Marco Hesen in contact met Arjen Weisink van de PC roos. Mocht dit navolging krijgen kunnen we kijken waar we verder 
kunnen assisteren/werven.
Marc Hovens: 
Adviseur openbare veiligheid. Marc gaat/is weg bij de Gemeente. Wie volgt hem op? 
Openbare vergadering:
Datum; 28-10-2019 19.30 uur. Locatie en uitnodiging volgen. 
Bestrating/belijning:
De middenstreep op de dijkovergangen voldoet. De grens bebouwde kom bij de dijkovergang Kampweg moet nog verplaatst 
worden.
Snelheidsdisplay:
De display was geplaatst op de Aijenseweg. Dit precieze locatie is verder niet in overleg gegaan met DR.
Klinkerovergang bij toegang Loswal:
Deze moet nog gerealiseerd worden.
Stickers snelheid kliko’s:
Stickers liggen bij DR. Deze worden rondgebracht samen met de nieuwsbrief eventueel door onszelf. 

Opvolgen aanlijnborden Loswal: 
De borden staan er nog niet. DR gaat er achteraan.
Bankje Sintelenberg: 
Het bankje staat op zijn plaats, alleen is het grind rondom nog niet gestort.
Postcoderoos: 
DR brengt Marco Hesen in contact met Arjen Weisink van de PC roos. Mocht dit navolging krijgen kunnen we kijken waar we verder 
kunnen assisteren/werven.
Marc Hovens: 
Adviseur openbare veiligheid. Marc gaat/is weg bij de Gemeente. Wie volgt hem op? 
Openbare vergadering:
Datum; 28-10-2019 19.30 uur. Locatie en uitnodiging volgen. 
Bestrating/belijning:
De middenstreep op de dijkovergangen voldoet. De grens bebouwde kom bij de dijkovergang Kampweg moet nog verplaatst 
worden.
Snelheidsdisplay:
De display was geplaatst op de Aijenseweg. Dit precieze locatie is verder niet in overleg gegaan met DR.
Klinkerovergang bij toegang Loswal:
Deze moet nog gerealiseerd worden.
Stickers snelheid kliko’s:
Stickers liggen bij DR. Deze worden rondgebracht samen met de nieuwsbrief eventueel door onszelf. 

Opvolgen aanlijnborden Loswal: 
De borden staan er nog niet. DR gaat er achteraan.
Bankje Sintelenberg: 
Het bankje staat op zijn plaats, alleen is het grind rondom nog niet gestort.
Postcoderoos: 
DR brengt Marco Hesen in contact met Arjen Weisink van de PC roos. Mocht dit navolging krijgen kunnen we kijken waar we verder 
kunnen assisteren/werven.
Marc Hovens: 
Adviseur openbare veiligheid. Marc gaat/is weg bij de Gemeente. Wie volgt hem op? 
Openbare vergadering:
Datum; 28-10-2019 19.30 uur. Locatie en uitnodiging volgen. 
Bestrating/belijning:
De middenstreep op de dijkovergangen voldoet. De grens bebouwde kom bij de dijkovergang Kampweg moet nog verplaatst 
worden.
Snelheidsdisplay:
De display was geplaatst op de Aijenseweg. Dit precieze locatie is verder niet in overleg gegaan met DR.
Klinkerovergang bij toegang Loswal:
Deze moet nog gerealiseerd worden.
Stickers snelheid kliko’s:
Stickers liggen bij DR. Deze worden rondgebracht samen met de nieuwsbrief eventueel door onszelf. 

Opvolgen aanlijnborden Loswal: 
De borden staan er nog niet. DR gaat er achteraan.
Bankje Sintelenberg: 
Het bankje staat op zijn plaats, alleen is het grind rondom nog niet gestort.
Postcoderoos: 
DR brengt Marco Hesen in contact met Arjen Weisink van de PC roos. Mocht dit navolging krijgen kunnen we kijken waar we verder 
kunnen assisteren/werven.
Marc Hovens: 
Adviseur openbare veiligheid. Marc gaat/is weg bij de Gemeente. Wie volgt hem op? 
Openbare vergadering:
Datum; 28-10-2019 19.30 uur. Locatie en uitnodiging volgen. 
Bestrating/belijning:
De middenstreep op de dijkovergangen voldoet. De grens bebouwde kom bij de dijkovergang Kampweg moet nog verplaatst 
worden.
Snelheidsdisplay:
De display was geplaatst op de Aijenseweg. Dit precieze locatie is verder niet in overleg gegaan met DR.
Klinkerovergang bij toegang Loswal:
Deze moet nog gerealiseerd worden.
Stickers snelheid kliko’s:
Stickers liggen bij DR. Deze worden rondgebracht samen met de nieuwsbrief eventueel door onszelf. 

Opvolgen aanlijnborden Loswal: 
De borden staan er nog niet. DR gaat er achteraan.
Bankje Sintelenberg: 
Het bankje staat op zijn plaats, alleen is het grind rondom nog niet gestort.
Postcoderoos: 
DR brengt Marco Hesen in contact met Arjen Weisink van de PC roos. Mocht dit navolging krijgen kunnen we kijken waar we verder 
kunnen assisteren/werven.
Marc Hovens: 
Adviseur openbare veiligheid. Marc gaat/is weg bij de Gemeente. Wie volgt hem op? 
Openbare vergadering:
Datum; 28-10-2019 19.30 uur. Locatie en uitnodiging volgen. 
Bestrating/belijning:
De middenstreep op de dijkovergangen voldoet. De grens bebouwde kom bij de dijkovergang Kampweg moet nog verplaatst 
worden.
Snelheidsdisplay:
De display was geplaatst op de Aijenseweg. Dit precieze locatie is verder niet in overleg gegaan met DR.
Klinkerovergang bij toegang Loswal:
Deze moet nog gerealiseerd worden.
Stickers snelheid kliko’s:
Stickers liggen bij DR. Deze worden rondgebracht samen met de nieuwsbrief eventueel door onszelf. 

Opvolgen aanlijnborden Loswal: 
De borden staan er nog niet. DR gaat er achteraan.
Bankje Sintelenberg: 
Het bankje staat op zijn plaats, alleen is het grind rondom nog niet gestort.
Postcoderoos: 
DR brengt Marco Hesen in contact met Arjen Weisink van de PC roos. Mocht dit navolging krijgen kunnen we kijken waar we verder 
kunnen assisteren/werven.
Marc Hovens: 
Adviseur openbare veiligheid. Marc gaat/is weg bij de Gemeente. Wie volgt hem op? 
Openbare vergadering:
Datum; 28-10-2019 19.30 uur. Locatie en uitnodiging volgen. 
Bestrating/belijning:
De middenstreep op de dijkovergangen voldoet. De grens bebouwde kom bij de dijkovergang Kampweg moet nog verplaatst 
worden.
Snelheidsdisplay:
De display was geplaatst op de Aijenseweg. Dit precieze locatie is verder niet in overleg gegaan met DR.
Klinkerovergang bij toegang Loswal:
Deze moet nog gerealiseerd worden.
Stickers snelheid kliko’s:
Stickers liggen bij DR. Deze worden rondgebracht samen met de nieuwsbrief eventueel door onszelf. 

     VERANTWOORDELIJKEVERANTWOORDELIJKE EINDDATUM

Mail naar gemeente over Hondenaanlijnborden, verplaatsen bebouwde 
komgrens, Snelheidsdisplaybord.
Mail naar gemeente over Hondenaanlijnborden, verplaatsen bebouwde 
komgrens, Snelheidsdisplaybord.
Mail naar gemeente over Hondenaanlijnborden, verplaatsen bebouwde 
komgrens, Snelheidsdisplaybord.
Mail naar gemeente over Hondenaanlijnborden, verplaatsen bebouwde 
komgrens, Snelheidsdisplaybord.
Mail naar gemeente over Hondenaanlijnborden, verplaatsen bebouwde 
komgrens, Snelheidsdisplaybord.

Marco in contact brengen met Arjen WeisinkMarco in contact brengen met Arjen WeisinkMarco in contact brengen met Arjen WeisinkMarco in contact brengen met Arjen WeisinkMarco in contact brengen met Arjen Weisink

Uitzoeken wie opvolger Marco Hovens isUitzoeken wie opvolger Marco Hovens isUitzoeken wie opvolger Marco Hovens isUitzoeken wie opvolger Marco Hovens isUitzoeken wie opvolger Marco Hovens is

Na 12 augustus contact opnemen met gemeente over kombordenNa 12 augustus contact opnemen met gemeente over kombordenNa 12 augustus contact opnemen met gemeente over kombordenNa 12 augustus contact opnemen met gemeente over kombordenNa 12 augustus contact opnemen met gemeente over komborden



Contact opnemen met gemeenteloods over het legen van de prullenbakken en 
ophalen zwerfvuilzakken
Contact opnemen met gemeenteloods over het legen van de prullenbakken en 
ophalen zwerfvuilzakken
Contact opnemen met gemeenteloods over het legen van de prullenbakken en 
ophalen zwerfvuilzakken
Contact opnemen met gemeenteloods over het legen van de prullenbakken en 
ophalen zwerfvuilzakken
Contact opnemen met gemeenteloods over het legen van de prullenbakken en 
ophalen zwerfvuilzakken

Contact opnemen met bezorger over rondbrengen nieuwsbriefContact opnemen met bezorger over rondbrengen nieuwsbriefContact opnemen met bezorger over rondbrengen nieuwsbriefContact opnemen met bezorger over rondbrengen nieuwsbriefContact opnemen met bezorger over rondbrengen nieuwsbrief

ONDERWERP Stand van zaken VeerhuisStand van zaken VeerhuisStand van zaken VeerhuisStand van zaken VeerhuisStand van zaken VeerhuisStand van zaken VeerhuisStand van zaken Veerhuis

BESPROKEN

Momenteel liggen de onderhandelingen stil.Momenteel liggen de onderhandelingen stil.Momenteel liggen de onderhandelingen stil.Momenteel liggen de onderhandelingen stil.Momenteel liggen de onderhandelingen stil.Momenteel liggen de onderhandelingen stil.Momenteel liggen de onderhandelingen stil.Momenteel liggen de onderhandelingen stil.

ACTIEPUNTENACTIEPUNTENACTIEPUNTENACTIEPUNTENACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKEVERANTWOORDELIJKE EINDDATUM

Bespreekbaar maken van de waarde van het Veerhuis voor Aijen met 
gemeente. gemeente dient zsm te worden uitgenodigd voor een gesprek.
Bespreekbaar maken van de waarde van het Veerhuis voor Aijen met 
gemeente. gemeente dient zsm te worden uitgenodigd voor een gesprek.
Bespreekbaar maken van de waarde van het Veerhuis voor Aijen met 
gemeente. gemeente dient zsm te worden uitgenodigd voor een gesprek.
Bespreekbaar maken van de waarde van het Veerhuis voor Aijen met 
gemeente. gemeente dient zsm te worden uitgenodigd voor een gesprek.
Bespreekbaar maken van de waarde van het Veerhuis voor Aijen met 
gemeente. gemeente dient zsm te worden uitgenodigd voor een gesprek.

ONDERWERP De Loswal (Overlast, Goals, Speeltuin, straatcoach, Paaltje, Bankje loswal)De Loswal (Overlast, Goals, Speeltuin, straatcoach, Paaltje, Bankje loswal)De Loswal (Overlast, Goals, Speeltuin, straatcoach, Paaltje, Bankje loswal)De Loswal (Overlast, Goals, Speeltuin, straatcoach, Paaltje, Bankje loswal)De Loswal (Overlast, Goals, Speeltuin, straatcoach, Paaltje, Bankje loswal)De Loswal (Overlast, Goals, Speeltuin, straatcoach, Paaltje, Bankje loswal)De Loswal (Overlast, Goals, Speeltuin, straatcoach, Paaltje, Bankje loswal)

BESPROKEN

● De Loswal moet beter worden afgesloten door eventueel een klaphek en meer stenen.
● De goaltjes liggen in de gemeenteloods en worden na de speelveld belijning teruggeplaatst
● Speeltuin; DR vraagt goedkeuring voor het verplaatsen van de speeltuin naar de loswal.
● De straatcoaches hebben een verzoek ingediend om borden voor wandelaars te plaatsen zodat ze de overtreders ook aan 

kunnen spreken. DR heeft een idee om een reglement bord te ontwerpen met plaatjes en met gedragsregels. 

Er komt een integraal overleg over de Loswal met gemeente, de brandweer, politie, straatcoaches.

Onderwerpen vooroverleg met gemeente: 
❖ Veerhuis
❖ Overlast Loswal
❖ Legen vuilnisbakken
❖ Speeltuin
❖ Bord richtlijnen Loswal
❖ Borden (60 km/u) Parallelweg

● De Loswal moet beter worden afgesloten door eventueel een klaphek en meer stenen.
● De goaltjes liggen in de gemeenteloods en worden na de speelveld belijning teruggeplaatst
● Speeltuin; DR vraagt goedkeuring voor het verplaatsen van de speeltuin naar de loswal.
● De straatcoaches hebben een verzoek ingediend om borden voor wandelaars te plaatsen zodat ze de overtreders ook aan 

kunnen spreken. DR heeft een idee om een reglement bord te ontwerpen met plaatjes en met gedragsregels. 

Er komt een integraal overleg over de Loswal met gemeente, de brandweer, politie, straatcoaches.

Onderwerpen vooroverleg met gemeente: 
❖ Veerhuis
❖ Overlast Loswal
❖ Legen vuilnisbakken
❖ Speeltuin
❖ Bord richtlijnen Loswal
❖ Borden (60 km/u) Parallelweg

● De Loswal moet beter worden afgesloten door eventueel een klaphek en meer stenen.
● De goaltjes liggen in de gemeenteloods en worden na de speelveld belijning teruggeplaatst
● Speeltuin; DR vraagt goedkeuring voor het verplaatsen van de speeltuin naar de loswal.
● De straatcoaches hebben een verzoek ingediend om borden voor wandelaars te plaatsen zodat ze de overtreders ook aan 

kunnen spreken. DR heeft een idee om een reglement bord te ontwerpen met plaatjes en met gedragsregels. 

Er komt een integraal overleg over de Loswal met gemeente, de brandweer, politie, straatcoaches.

Onderwerpen vooroverleg met gemeente: 
❖ Veerhuis
❖ Overlast Loswal
❖ Legen vuilnisbakken
❖ Speeltuin
❖ Bord richtlijnen Loswal
❖ Borden (60 km/u) Parallelweg

● De Loswal moet beter worden afgesloten door eventueel een klaphek en meer stenen.
● De goaltjes liggen in de gemeenteloods en worden na de speelveld belijning teruggeplaatst
● Speeltuin; DR vraagt goedkeuring voor het verplaatsen van de speeltuin naar de loswal.
● De straatcoaches hebben een verzoek ingediend om borden voor wandelaars te plaatsen zodat ze de overtreders ook aan 

kunnen spreken. DR heeft een idee om een reglement bord te ontwerpen met plaatjes en met gedragsregels. 

Er komt een integraal overleg over de Loswal met gemeente, de brandweer, politie, straatcoaches.

Onderwerpen vooroverleg met gemeente: 
❖ Veerhuis
❖ Overlast Loswal
❖ Legen vuilnisbakken
❖ Speeltuin
❖ Bord richtlijnen Loswal
❖ Borden (60 km/u) Parallelweg

● De Loswal moet beter worden afgesloten door eventueel een klaphek en meer stenen.
● De goaltjes liggen in de gemeenteloods en worden na de speelveld belijning teruggeplaatst
● Speeltuin; DR vraagt goedkeuring voor het verplaatsen van de speeltuin naar de loswal.
● De straatcoaches hebben een verzoek ingediend om borden voor wandelaars te plaatsen zodat ze de overtreders ook aan 

kunnen spreken. DR heeft een idee om een reglement bord te ontwerpen met plaatjes en met gedragsregels. 

Er komt een integraal overleg over de Loswal met gemeente, de brandweer, politie, straatcoaches.

Onderwerpen vooroverleg met gemeente: 
❖ Veerhuis
❖ Overlast Loswal
❖ Legen vuilnisbakken
❖ Speeltuin
❖ Bord richtlijnen Loswal
❖ Borden (60 km/u) Parallelweg

● De Loswal moet beter worden afgesloten door eventueel een klaphek en meer stenen.
● De goaltjes liggen in de gemeenteloods en worden na de speelveld belijning teruggeplaatst
● Speeltuin; DR vraagt goedkeuring voor het verplaatsen van de speeltuin naar de loswal.
● De straatcoaches hebben een verzoek ingediend om borden voor wandelaars te plaatsen zodat ze de overtreders ook aan 

kunnen spreken. DR heeft een idee om een reglement bord te ontwerpen met plaatjes en met gedragsregels. 

Er komt een integraal overleg over de Loswal met gemeente, de brandweer, politie, straatcoaches.

Onderwerpen vooroverleg met gemeente: 
❖ Veerhuis
❖ Overlast Loswal
❖ Legen vuilnisbakken
❖ Speeltuin
❖ Bord richtlijnen Loswal
❖ Borden (60 km/u) Parallelweg

● De Loswal moet beter worden afgesloten door eventueel een klaphek en meer stenen.
● De goaltjes liggen in de gemeenteloods en worden na de speelveld belijning teruggeplaatst
● Speeltuin; DR vraagt goedkeuring voor het verplaatsen van de speeltuin naar de loswal.
● De straatcoaches hebben een verzoek ingediend om borden voor wandelaars te plaatsen zodat ze de overtreders ook aan 

kunnen spreken. DR heeft een idee om een reglement bord te ontwerpen met plaatjes en met gedragsregels. 

Er komt een integraal overleg over de Loswal met gemeente, de brandweer, politie, straatcoaches.

Onderwerpen vooroverleg met gemeente: 
❖ Veerhuis
❖ Overlast Loswal
❖ Legen vuilnisbakken
❖ Speeltuin
❖ Bord richtlijnen Loswal
❖ Borden (60 km/u) Parallelweg

● De Loswal moet beter worden afgesloten door eventueel een klaphek en meer stenen.
● De goaltjes liggen in de gemeenteloods en worden na de speelveld belijning teruggeplaatst
● Speeltuin; DR vraagt goedkeuring voor het verplaatsen van de speeltuin naar de loswal.
● De straatcoaches hebben een verzoek ingediend om borden voor wandelaars te plaatsen zodat ze de overtreders ook aan 

kunnen spreken. DR heeft een idee om een reglement bord te ontwerpen met plaatjes en met gedragsregels. 

Er komt een integraal overleg over de Loswal met gemeente, de brandweer, politie, straatcoaches.

Onderwerpen vooroverleg met gemeente: 
❖ Veerhuis
❖ Overlast Loswal
❖ Legen vuilnisbakken
❖ Speeltuin
❖ Bord richtlijnen Loswal
❖ Borden (60 km/u) Parallelweg

ACTIEPUNTENACTIEPUNTENACTIEPUNTENACTIEPUNTENACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKEVERANTWOORDELIJKE EINDDATUM

Integraal overleg Loswal op 7 okt.Integraal overleg Loswal op 7 okt.Integraal overleg Loswal op 7 okt.Integraal overleg Loswal op 7 okt.Integraal overleg Loswal op 7 okt.

Contact opnemen met gemeente om e.e.a. voor de zomer op te lossenContact opnemen met gemeente om e.e.a. voor de zomer op te lossenContact opnemen met gemeente om e.e.a. voor de zomer op te lossenContact opnemen met gemeente om e.e.a. voor de zomer op te lossenContact opnemen met gemeente om e.e.a. voor de zomer op te lossen

Terugkoppeling over de overlastTerugkoppeling over de overlastTerugkoppeling over de overlastTerugkoppeling over de overlastTerugkoppeling over de overlast

Bestuur Bietjestuin mailen over het onderhoud van de speeltuin nu. Bestuur Bietjestuin mailen over het onderhoud van de speeltuin nu. Bestuur Bietjestuin mailen over het onderhoud van de speeltuin nu. Bestuur Bietjestuin mailen over het onderhoud van de speeltuin nu. Bestuur Bietjestuin mailen over het onderhoud van de speeltuin nu. 

Datum loswal-gesprek bevestigenDatum loswal-gesprek bevestigenDatum loswal-gesprek bevestigenDatum loswal-gesprek bevestigenDatum loswal-gesprek bevestigen

ONDERWERP Werkgroep GroengroepWerkgroep GroengroepWerkgroep GroengroepWerkgroep GroengroepWerkgroep GroengroepWerkgroep GroengroepWerkgroep Groengroep

BESPROKEN

De overdracht van de werkgroep Groengroep is nog niet gelukt. De overdracht van de werkgroep Groengroep is nog niet gelukt. De overdracht van de werkgroep Groengroep is nog niet gelukt. De overdracht van de werkgroep Groengroep is nog niet gelukt. De overdracht van de werkgroep Groengroep is nog niet gelukt. De overdracht van de werkgroep Groengroep is nog niet gelukt. De overdracht van de werkgroep Groengroep is nog niet gelukt. De overdracht van de werkgroep Groengroep is nog niet gelukt. 

ACTIEPUNTENACTIEPUNTENACTIEPUNTENACTIEPUNTENACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKEVERANTWOORDELIJKE EINDDATUM

Contact leggen met John over overdracht GroengroepContact leggen met John over overdracht GroengroepContact leggen met John over overdracht GroengroepContact leggen met John over overdracht GroengroepContact leggen met John over overdracht Groengroep



ONDERWERP Werkgroep KermisWerkgroep KermisWerkgroep Kermis

BESPROKEN

Werkgroepleden:
Nicole, Anneke, Kim, Ruth en Stan

Zaterdagavond de 7e september is er een H. mis olv Pastoor Janssen. Na de mis is er zoals gewoonlijk Koffie met vlaai. 
Onderwijl zijn er diverse muzikanten (Gerrie Urselman,  de Drumsticks en zangkoor Challenge) die voor een vrolijke noot zorgen en 
is de bar geopend. We hopen op een gezellige avond die ook de oudere mensen van Aijen wat meer aanspreekt. Bij slecht weer 
wordt een tent geplaatst.

Zondag draait de kermis van 14.00 tot 19.00 uur
D.J. Ruud draait muziek
We hebben een nieuwe activiteit
Gert-Jan komt met de pannenkoeken bus en de friteswagen

Werkgroepleden:
Nicole, Anneke, Kim, Ruth en Stan
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ACTIEPUNTENACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM

Overleg met de werkgroep over de invulling van deze twee dagenOverleg met de werkgroep over de invulling van deze twee dagen

ONDERWERP LoswalfeestLoswalfeestLoswalfeest

BESPROKEN

De werkgroep loswalfeest is nu een Stichting geworden.
De DR sponsort een geldbedrag en het springkussen waarvan de rekening later ingediend kan worden. 
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De DR sponsort een geldbedrag en het springkussen waarvan de rekening later ingediend kan worden. 
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ACTIEPUNTENACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM

GeenGeen

ONDERWERP Maaiverzoeken

BESPROKEN

DR had waterschap gemaild over het maaibeleid. Er staat een meldingsformulier op de site van het Waterschap waar de inwoners 
hun vragen aan het Waterschap kunnen voorleggen. Deze link komt in de nieuwsbrief, de website en op FB te staan.
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hun vragen aan het Waterschap kunnen voorleggen. Deze link komt in de nieuwsbrief, de website en op FB te staan.

ACTIEPUNTENACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM

Link meldingsformulier op FB en website zettenLink meldingsformulier op FB en website zetten

ONDERWERP NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief

BESPROKEN



Onderwerpen op de nieuwsbrief:
Kalender met datums van:
� Kermis
� Datum openbare vergadering
� Kerstviering datum 15 december (zet alvast in je agenda)

 
Berichtje over:

- Kermis
- Veerhuis algemeen
- Meldingsformulier waterschap
- Stickers voor op de kliko
- Bankje Sintelenberg

Onderwerpen op de nieuwsbrief:
Kalender met datums van:
� Kermis
� Datum openbare vergadering
� Kerstviering datum 15 december (zet alvast in je agenda)

 
Berichtje over:

- Kermis
- Veerhuis algemeen
- Meldingsformulier waterschap
- Stickers voor op de kliko
- Bankje Sintelenberg

Onderwerpen op de nieuwsbrief:
Kalender met datums van:
� Kermis
� Datum openbare vergadering
� Kerstviering datum 15 december (zet alvast in je agenda)

 
Berichtje over:

- Kermis
- Veerhuis algemeen
- Meldingsformulier waterschap
- Stickers voor op de kliko
- Bankje Sintelenberg

Onderwerpen op de nieuwsbrief:
Kalender met datums van:
� Kermis
� Datum openbare vergadering
� Kerstviering datum 15 december (zet alvast in je agenda)

 
Berichtje over:

- Kermis
- Veerhuis algemeen
- Meldingsformulier waterschap
- Stickers voor op de kliko
- Bankje Sintelenberg

ACTIEPUNTENACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM

Het maken van de nieuwsbrief en het redigeren hiervanHet maken van de nieuwsbrief en het redigeren hiervan

ONDERWERP WTTK

BESPROKEN

o Snelheidsborden Parallelweg met 60 km (staat nu niets en er wordt te hard gereden)
o Dio en Rosalie zijn bij Netje en Fien geweest voor het interview voor het 75-jarig bevrijdingsfeest volgend jaar. Theo 

Simons heeft zich hier ook bij aangesloten. Was een heel leuk gesprek.

o Snelheidsborden Parallelweg met 60 km (staat nu niets en er wordt te hard gereden)
o Dio en Rosalie zijn bij Netje en Fien geweest voor het interview voor het 75-jarig bevrijdingsfeest volgend jaar. Theo 

Simons heeft zich hier ook bij aangesloten. Was een heel leuk gesprek.
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ACTIEPUNTENACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM

ONDERWERP Ingekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukken

BESPROKEN

▪ Bergen Beweegt
▪ Dorpsradenoverleg

o Hoofdonderwerp: Loswal
o 15-8 Bijeenkomst
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ACTIEPUNTENACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM

Doorgeven hoofdonderwerp voor AijenDoorgeven hoofdonderwerp voor Aijen

VOLGENDE VERGADERINGVOLGENDE VERGADERING



DATUM 22-8-201922-8-201922-8-201922-8-2019

TIJDSTIP 20.00 uur20.00 uur20.00 uur20.00 uur

LOCATIE MaeszichtMaeszichtMaeszichtMaeszicht


