
Loswal 

Op de Loswal is de afgelopen tijd meer hinder 
ondervonden dan normaal in de vorm van au-
to’s op het autovrije gedeelte, jongeren die afval 
achterlaten en vijandig gedrag. De dorpsraad gaat 
in overleg met diverse partijen om te onderzoeken 
hoe we zo snel mogelijk een oplossing hiervoor 
kunnen vinden.

Kliko stickers brengen de 
snelheid omlaag. Doet u 
ook mee? 

In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, 
bieden wij u deze stickers aan voor op de kliko (u 
krijgt deze samen met de papieren nieuwsbrief). 
Door op de zijkant van de vuil- of groencontainer 
een sticker te plakken, worden automobilisten 
geattendeerd op de maximum snelheid. Omdat 
de sticker slechts één- of tweewekelijks zichtbaar 
is, blijft het opvallen en ziet niemand ze over het 
hoofd. Let wel, u mag de sticker alleen op de 
container plakken; het is niet de bedoeling deze 
op bijvoorbeeld lantaarnpalen of straatmeubilair te 
plakken!  

Doet u ook mee met deze actie en maken we sa-
men Aijen veiliger? Alvast bedankt. 

Veerhuis 

Het Veerhuis is een onderwerp dat veelvuldig on-
derwerp van gesprek is. Helaas is het tot op heden 
nog niet gelukt om het als openbare ruimte voor 
ons dorp te behouden. We blijven ons hiervoor 
inzetten.

Waterschap 

Meldingen/vragen aan het Waterschap (zoals een 
verzoek om te maaien)? Op de site van het water-
schap vindt u een formulier waarmee u een melding 
kan doen of een vraag stellen. Ga naar www.water-
schaplimburg.nl > Productencatalogus en scroll naar 
“Vraag, melding, schade of klacht”.

Bedankt 
• Uly Janssen heeft samen met Jos Josten de kei-

en op de Loswal verplaatst zodat ze beter liggen. 
Bedankt!  

• Stichting Speeltuin Aijen heeft de speeltuin ont-
daan van onkruid en is weer toegankelijk. Be-
dankt!

Agenda
 
07-09-2019 19:00: Heilige Mis in de Kapel. Na de 
mis is er koffie, vlaai, muziek (Gerrie Urselman, de 
Drumsticks en zangkoor Challenge) die voor een 
vrolijke noot zorgen en is de bar geopend. Mocht 
het gaan regenen dan komt er een tent. 
08-09-2019 14:00-19:00: Kermis met diverse ac-
tiviteiten, DJ Ruud, De Pannekoekenbakker en een 
friteswagen. 
28-10-2019 19:30: Openbare dorpsraadvergade-
ring in de Melkfabriek (Rijksweg 46). Bent u slecht 
ter been? Laat het weten. Dan proberen we vervoer 
te regelen. 
15-12-2019: Kerstviering Aijen (details volgen, 
maar zet het vast in je agenda!) 
 
Heeft u punten voor de volgende agenda? Laat het 
ons weten via contact@dorpsraad.nl.
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