
 

 

 

 
 

 

  

     

 
NOTULEN 

   

 

DATUM 03-10-2019 

LOCATIE Maeszicht 

VOORZITTER Dio van der Veen 

NOTULIST Anneke Toonen 

AANWEZIGEN Nicole Valckx, Dio van der Veen, Rosalie Snijer, Herbert Florax, Anneke Toonen, Wim Strolenberg 

AFWEZIG Bianca van Sleeuwen 

 

AGENDA 
 

ONDERWERP 
Gast; Wim Strolenberg 
 

BESPROKEN  

Wim heeft aangegeven dat hij graag indien mogelijk bij de reguliere en openbare vergaderingen wil aansluiten.  
Dat wordt door de dorpsraad (DR) als zeer positief ervaren. 
 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Wim uitnodigen voor de volgende vergaderingen DR  

 
 

ONDERWERP Actiepunten vorige vergadering 

BESPROKEN  

Bord ontwerpen Loswal 
❖ DR heeft een eerste ontwerp gemaakt. Aanvullingen hierop zijn: de tekst ook in het Duits erbij en toevoeging 

van een symbool mbt geluidsoverlast! 
Navraag bij Marcel Pelzer over het bankje Sintelenberg; 

❖  Marcel wist hier niets van. DR vraagt nu Andries Arts en eventueel Jos van Triel hoe de ondergrond bij het 
bankje verder afgewerkt gaat worden. 

 
 
 

  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Bord voor Loswal verder ontwikkelen DR  

Navraag bij Andries of Jos over verdere afhandeling bankje Sintelenberg DR  

 
 
 



ONDERWERP Budgetbepalingen evenementen en wat doen de andere Dorpsraden 

BESPROKEN  

 
Budgetbepaling evenementen; 

❖ De meeste dorpsraden hebben geen vaste bijdragen voor evenementen. Er zijn bepaalde voorwaarden waar 
een aanvraag voor een bijdrage aan moet voldoen. Richtlijnen hiervoor worden o.a. bij andere Dorpsraden 
opgevraagd. 

 
 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Richtlijnen budgetbepaling opvragen DR  

 
 

ONDERWERP De Loswal (Goaltjes en Speeltuin) 

BESPROKEN  

Goaltjes zijn geplaatst maar de schroeven zijn niet afgedopt 
Belijning is uitgezet 
Een dorpsbewoner geeft aan last te hebben van het schitteren van de zon op de goaltjes 
Wim heeft nog geen contact kunnen krijgen met het huidige bestuur van de Stichting Speeltuin Aijen 

 
 
 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Contact opnemen met de Gemeente over het afdoppen van de schroeven DR  

Speeltuin: agendapunt Openbare Vergadering DR  

Contact met nieuw bestuur Stichting Speeltuin AIjen Wim  

   

   

 
 
 
 
 
 

ONDERWERP Kerstviering 2019  

BESPROKEN  

Dio heeft eigenaar Veerhuis gebeld. Eigenaar wil dit graag in het Veerhuis vieren. Nicole Peters van de 
Gemeente geeft door dat dat afhankelijk is van ontheffing verleent door de Gemeente. De burgemeester 
bepaalt. Begin deze week krijgt DR telefoon van Nicole Peters over een eventuele ontheffing. Update 
6-5-2019: Ontheffingen worden niet verleend. 
2e Optie; Eigenaar kan een vergunning aanvragen. 
Kerstviering in Melkfabriek > Update 6-5-2019: dit wordt de optie 

 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Contact met Nicole Peters onderhouden over ontheffingen en vergunningen DR  

   

 
 

ONDERWERP Veerhuis 

BESPROKEN  



 
Nog geen cijfers;  
❖ Om verder onderzoek te doen naar het behoud van het Veerhuis mbv het VKKL door eventueel een Stichting 

of anders, zijn er omzetcijfers nodig. Die zijn helaas niet te krijgen tot nu toe. 
❖ Overleg Lia, Wim en Veerhuisgebruikers; nog niet gerealiseerd. 

 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

   

 
 

  

 

ONDERWERP 
Nieuwsbrieven en NEE/NEE stickers 

BESPROKEN 
 
 

 
Er wordt met onze bezorger overlegd waar wel en waar niet bezorgd moet worden 
Niet iedereen heeft een 30/60 km sticker gekregen 
 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Contact opnemen met bezorger DR  

Stickers bijbestellen DR  

 
  

ONDERWERP Evaluatie Kermis 

BESPROKEN  

 
Evaluatie met de werkgroep moet nog plaatsvinden. 
Verder veel positieve geluiden gehoord over dit weekend! 
Er is besloten om zelf een tent aan te schaffen voor de DR 

 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Evaluatie met werkgroep DR  

Tent kopen DR  

Attentie Stan en Ruth DR  

  

ONDERWERP Enquête leefbaarheid 

BESPROKEN  

 
De enquête die via de Gemeente verkrijgbaar is was niet de juiste enquête. Bij het VKKL is eventueel wel een 
goede enquête beschikbaar. 

 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Enquête opvragen bij Ralph Tangelder van VKKL DR  

 

ONDERWERP Ingekomen stukken 

BESPROKEN  

 
● Workshop bewoners initiatieven (“Pitchen voor Impact draait dit jaar om maatschappelijk vastgoed. Daarom zoeken we 

deelnemers die meer willen halen uit vastgoed. Meedoen aan de training is interessant als jullie bezig zijn met de aankoop 
of overname van een leegstaand pand, een oude gymzaal of school. Ook wanneer je -in de toekomst- het 
beheer/exploitatie van een buurthuis of ontmoetingscentrum op je neemt sluit deze training goed aan.”) van BNMH en 
VKKL 
Beer op de weg: locatie en tijd (5 dinsdagen van 16:00-21:00 in Sint Joost) 

 
 



 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Gegevens doorsturen aan geïnteresseerden DR  

Agendapunt maken openbare vergadering DR  

In Nieuwsbrief opnemen DR   

   

 

 

 

ONDERWERP Maasheggen 

BESPROKEN  

 
Helaas niemand naar toe kunnen gaan van de Dorpsraad. Wel vinger aan de pols houden. 

 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

   

 
 

 

ONDERWERP WTTK 

BESPROKEN  

 
Integraal overleg over de Loswal met Gemeente, brandweer en DR op 7-10-2019 (Dio, Herbert en Rosalie gaan 
hier naar toe) notulen van Wim hiervan zijn inmiddel verzonden. 
De nieuwe bewoners in het huis bij de oude komgrens aan de weg Aijen willen graag de drempel terug. Dit is 
ook wenselijk voor de dijk aan de Kampweg. Eventueel “busdrempels” 
Een dorpsbewoner kwam met een voorstel voor een dorpsfeest van alle buurtverenigingen samen. 

Dit is al eerder ter sprake gekomen in de vorm van een straatdiner. 
Nieuw bestuur Stichting Speeltuin Aijen (Janneke, Ruth en Stan?) 
Openbare vergadering; Vóór het dorp, dóór het dorp! 
Nieuwsbrief samenstellen voor de openbare vergadering 
Kerstviering 15 december 

 
 
 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Informeren drempels DR  

Dorpsfeest of straatdiner op agenda openbare vergadering DR  

Nieuwsbrief (openbare vergadering, kerstviering, pitchen) DR  

Buurtverenigingen uitnodigen voor overleg op 24 oktober DR  

Financieel overzicht voor openbare vergadering DR  

   

   

 

    

 

  

  

  



 

 


