
             

Openbare vergadering Aijen
DATUM 28-10-2019
LOCATIE Melkfabriek
AANVANG 19:30

Voorstelronde (Marcel en Herbert zijn er door omstandigheden niet bij) 

 Gast: Wim Strolenberg Beleidsadviseur Sociaal Domein / Coördinator 
Leefbaarheid

Dio heet iedereen van harte welkom en stelt de leden van de Dorpsraad 
voor.

Waarnemend voorzitter: Dio van der Veen
Penningmeester:               Nicole Valckx
Secretaris:                         Anneke Toonen
Leden:                                Herbert Florax
                                            Rosalie Snijer
                                            Bianca van Sleeuwen
                                            Marcel van Aerssen

Doel van de dorpsraad 
o Dorpsraad Aijen behartigt het algemene belang van het dorp en 

stimuleert initiatieven van bewoners.
o Daarnaast werken wij met werkgroepen waarbij mensen zich op een 

bepaald thema (tijdelijk) inzetten voor het dorp.



Wat heeft de dorpsraad de laatste tijd gedaan?
o Kort financieel overzicht gaat rond ter inzage
o Kermis
o Digitale snelheidsbord Aijenseweg
o 30/60 km/u stickers
o Nieuwe groengroep
o Poepzakjes Loswal (bedoeld voor mensen die zelf geen zakjes bij 

zich hebben)
o Bomen op de Loswal (met dank aan John Lucassen die zich hier 

hard voor heeft gemaakt)
o Met hulp van Uly en Patrick is het bootje weer opgeknapt
o AED bij het Veerhuis
o NL Doet > schoonmaak Kapel binnen en buiten/ opschonen dorp 
o Mini bieb

 Inrichting Loswal
o Parkeerplek verruimen?

❖ Men is het er eenduidig over eens dat extra parkeerplaatsen bij 
de Loswal  niet gewenst zijn.

o Hoe zien bewoners de Loswal op dit moment?

❖ De meningen zijn verdeeld. Enerzijds vindt men de Loswal een 
mooi plekje om te vertoeven en anderzijds  klaagt men ook over 
overlast door derden zoals vissers en hangjeugd. 

.
o Loswal is tegenwoordig afgesloten voor auto’s. Hoe bevalt dit?

❖ Dit bevalt prima!    
  

o De goaltjes zijn weer terug geplaatst.

❖ Sommigen vinden de goaltjes overbodig. Dit omdat er tot op 
heden maar weinig mee gedaan wordt. Er wordt duidelijk 
gemaakt dat er eerst iets nieuws bedacht moet worden voordat de 
goaltjes eventueel verplaatst kunnen worden.

o Hebben mensen leuke of nuttige ideeën voor de Loswal?

❖ Het idee wordt geopperd om bloembollen te planten.
❖ Het maaibeleid zelf door de dorpsraad in de hand te nemen door 

dit uit te besteden aan bijvoorbeeld Roodbeen.
❖ De fietsende opruimdienst van de Gemeente Bergen erop 

attenderen dat de Loswal ook meegenomen wordt op de route.
❖ De Buiten Beter app gebruiken om misstanden (niet alleen op de 

Loswal) te melden bij de Gemeente. Graag de melding ook delen 
met de Dorpsraad contact@dorpsraadaijen.nl zodat deze de 
klachten op de achtergrond kan monitoren.

❖  Het idee om de speeltuin naar de Loswal te verplaatsen. Dit 



wordt algemeen afgedaan als te gevaarlijk. Hiervoor wordt een 
andere plaats gezocht. Optie: Grasveld bij de Kapel. Doorgeven 
aan speeltuinstichting om te onderzoeken.

Veerhuis
❖ We hebben geprobeerd met de gemeente, verenigingen en 

VKKL om te zoeken naar een oplossing voor het Veerhuis. 
Tot op heden met weinig succes!

❖ Wim Strolenberg vult aan: Er zitten totaal geen 
vergunningen meer op het pand en de Gemeente is niet van 
plan om deze wederom te verlenen voor de carnaval en 
andere festiviteiten. Er moet verder gekeken worden naar 
een oplossing. 

❖ CV en Dorpsraad zijn nog in gesprek hierover en hopen 
binnenkort in samenwerking met de Gemeente tot een 
oplossing te komen.

o Zijn er mensen met ideeën?

❖ Er wordt ter plaatse een werkgroep Veerhuis opgericht. 
Leden: Ton Wijnhoven (CV)
            Marian Vink (Inwoner)
            Micha Rutten (Inwoner)
            Jose Martens (Gilde)
            Herbert Florax (DR)

❖ “Inwonersinitiatief; hoe kom je van plan naar realisatie; 
(Maandag 18 november van 19.30 – 21.30 uur in de oude 
Mariaschool) Mail met uitnodiging is doorgestuurd naar 
werkgroepleden 

Communicatie
❖ Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via onze 

website: www.dorpsraadaijen.nl
❖ Degenen die zich op de openbare vergadering hebben 

aangemeld voor de digitale nieuwsbrief staan genoteerd!
❖ Contact met de dorpsraad via de website of via mail: 

contact@dorpsraadaijen.nl
❖ Meldingen van schade aan weg of andere schade/ overlast in 

welke vorm dan ook melden aan  de Gemeente via 

https://buitenbeter.nl/     
Via de appstore kunt u de Buiten Beter app installeren. Graag de 

melding delen met de DR.  

o Dit voorjaar biedt de DR de mogelijkheid om een financiële 
bijdrage aan te vragen voor initiatieven ten behoeve van het dorp via 
de website. Berichtgeving volgt.

o Wat vindt men van de (digitale) nieuwsbrief?



❖ Wordt goed ontvangen
o Is de dorpsraad genoeg bereikbaar?

❖ Geen klachten
o Weet men de gemeente te vinden?

❖ Geen klachten (Buiten Beter app)

Verkeersoverlast. Er wordt veel hard gereden. Zowel door auto’s als 
traktoren.

o Suggesties voor oplossingen?
❖ Handhaving
❖ Beloningsysteem in auto ingebouwd (per goed gedrag een 

klein bedrag in spaarpot van bijvoorbeeld een vereniging)
❖ Extra Borden
❖ Wegversmallingen Aijerdijk (eventueel bij reparatie 2020)
❖ Bloembakken/drempels

De meningen zijn hierover verdeeld. Er kan hulp worden ingeschakeld van een 
verkeersdeskundige. Dorpsraad gaat hierover in beraad.  Wordt meegenomen in 
overleg met de gemeente

75 jaar vrijheid. Zijn er mensen die hier in iets willen betekenen? (do 31 okt 
17:00 Torenkamer)

Ingekomen onderwerpen:
o Eenrichtingsweg Weth.Kortingstraat

❖ Voorstel wordt niet ondersteund. Idee om de 
mensen die aan de Wethouder Korting straat wonen 
om hun mening te vragen. Er waren nu maar 2 
gezinnen aanwezig. Wordt meegenomen in overleg 
met de gemeente

o Straatverlichting bij wegversmallingen Kampweg
❖ Wordt als zeer donker en daardoor gevaarlijk 

ervaren. Wordt meegenomen in overleg met de 
gemeente

o Straatbeeld Aijen (kunst, plantenbakken, bankjes). Betere 
uitstraling (ook voor toerisme) en minder afval/vandalisme?

❖ Voorstellen: Bloembakken aan de lantaarnpalen – 
Zet je bankje voor het huis ipv achter het huis.

o Werkgroep Kerstviering zoekt mensen.
❖ Ter plaatse verschillende aanmeldingen gekregen. 

Deze personen krijgen binnenkort een uitnodiging 
voor een overleg over de kerstviering 2019 op 15 
December.

Rondvraag
o De kerkklok staat stil en is ook stil. 

❖ Dorpsraad neemt dit op met kerkbestuur.
o Arbeidsmigrantenhotel



❖ Alle aanvragen voor dit soort gelegenheden worden 
voorlopig niet ontvankelijk verklaard. Eind van het 
jaar wordt een conceptplan geschreven en de 
bewoners worden betrokken bij de besluitvorming. 

o Voetpad langs de dijkovergang Aijerdijk (na de vergadering 
nog ingebracht) 

❖ Wordt meegenomen in overleg met de gemeente

Actie 
Punten Dorpsraad

Maaibeleid Loswal
Opruimdienst Gemeente benaderen over Loswal
Samen met CV naar een oplossing zoeken voor carnaval 2020
Overleg de gemeente verkeersveiligheid 
Kerstviering organiseren
Contact Kerkbestuur over de klok van de kapel


