
Landschapsvisie 

Zoals sommige van jullie al weten is er recentelijk 
een concept “Landschapsvisie gemeente Bergen” 
verschenen met daarin mooie ideeën voor onze 
omgeving. (Zie hier: https://cutt.ly/ae5QX39) 
 
Er zijn zorgen dat er Maasheggen geplaatst gaan 
worden tussen de Maas en de bewoners. Hier is 
echter geen sprake van. Wel staan er wandelpa-
den getekend op/onderaan de dijken. Veel bewo-
ners zijn hier niet van gediend. 
 
De gemeente drukt ons op het hart dat het hier 
om een visie (ideeën) gaat en niet over een plan 
(uitvoering). Toch is er na veelvuldig overleg voor 
gekozen om de getekende paden te vervangen 
met plaatjes van een wandelend poppetje op 
generieke plekken met als legenda dat hier de 
mogelijkheden onderzocht kunnen worden voor 
wandelpaden in overleg met bewoners en met 
behoud van uitzicht en privacy. Dit is daarmee 
de ingediende zienswijze door Dio van der Veen 
mede namens diverse bewoners uit Aijen. 
 
Wilt u zelf nog een zienswijze indienen dan kunt 
u dit doen door deze te mailen naar info@bergen.
nl t.a.v. de gemeenteraad onder vermelding van 
‘zienswijze Landschapsvisie’. Hier vindt u tips over 
hoe men een zienswijze kunt indienen:  
https://cutt.ly/pe6A6u4. 
 
Na de periode dat de Landschapsvisie ter inza-
ge ligt (tot 26 december) en de raad akkoord is 
gegaan met de ingediende zienswijze zal er een 
uiteindelijke Landschapsvisie komen. De verwach-
ting is dat de zienswijzen hierin zal worden mee-
genomen.

Burgerhulpverlening met 
AED’s 

Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cru-
ciaal. Als iemand dan start met reanimeren en een 
AED aansluit, is de kans op overleven het grootst. 
Een ambulancemedewerker redt het vaak niet om 
binnen zes minuten bij het slachtoffer te zijn. U 
misschien wel. Daarom zijn er burgerhulpverleners: 
vrijwillige hulpverleners die zijn aangemeld bij het 
alarmeringssysteem HartslagNu. Met dit systeem 
worden burgerhulpverleners vanuit de Meldkamer 
Ambulancezorg gealarmeerd als er in hun woon- of 
werkomgeving een melding is van een hartstilstand. 
 
AED’s in de gemeente Bergen 
AED’s vindt u in iedere dorpskern. Alle locaties zijn 
opgesomd op www.bergen.nl/locaties-aed  Deze 
AED’s zijn openbaar toegankelijk. Dit betekent dat 
ze 24 uur per dag beschikbaar zijn. Iedereen mag 
een AED gebruiken, maar het is wel beter om dit te 
leren en oefenen tijdens een cursus Reanimatie en 
AED. 
 
Wilt u een cursus Reanimatie en AED volgen? 
Bent u bereid om een cursus te volgen, verzorgd 
door Rode Kruis Bergen? Meld u dan aan via 
https://shop.rodekruis.nl/cursus-reanimatie-en-aed. 
De cursus duurt 5 uur (2 x 2,5 uur) en vindt plaats 
in het Rode Kruis lokaal in de brandweerkazerne in 
Nieuw Bergen. Deelname bedraagt € 55,-. Dit 
bedrag wordt vaak vergoed door uw zorgverzeke-
ring. Deelnemers ontvangen een certificaat en kun-
nen zich vervolgens aanmelden bij www.hartslagnu.
nl. 
 
Voor meer informatie 
Bel met het Rode Kruis Bergen, 06 - 29 00 34 27 
Stuur een e-mail naar opleidingenbergen@rode-
kruis.nl  
Kijk op www.bergen.nl/AED  
Kijk naar de video van ambulancechauffeur Eric van 
Mil op het YouTube kanaal van Gemeente Bergen



Uw hond kan er niets aan 
doen, u wel! 
 
Heeft u een hond? Dan is het goed om te weten 
dat er in de gemeente Bergen regels zijn voor het 
uitlaten. Sinds afgelopen zomer delen de BOA’s 
boetes uit. En dat kan oplopen tot € 149,-. 
 
De hoogte van de boetes 
Poep niet opruimen: €149,- 
Geen zakje bij: €104,- 
Hond niet aan de lijn: €104,- 
 
Wilt u precies weten aan welke regels u zich als 
baasje moet houden? Kijk dan op 
https://www.bergen.nl/hondenpoep  

Veerhuis  
Een bericht van Patrick en Bianca 
 
Beste allemaal,   
 
Café-zaal ‘t Veerhuis heeft sinds zeer lange tijd een belangrijke functie in Aijen. De naam ‘t Veerhuis verwijst 
naar het vroegere te water laten van bootjes, waarmee tol werd geïnd. In de loop van de tijd kwam deze 
functie te vervallen en wordt het voormalige Veerhuis een belangrijke ontmoetingsplek voor Aijen. Na een 
roerige tijd, waarin ‘t Veerhuis meermalen dreigde te verdwijnen blijft de bevolking actief om ‘t Veerhuis te 
behouden. Anno 2019 stonden we wederom op het punt waarop het Veerhuis als ontmoetingsplek voor 
Aijen dreigde te verdwijnen.  
 
Na een eerdere poging in de zomer, is het ons nu dan toch gelukt ‘t Veerhuis te kopen. De sleutel krijgen 
we begin maart, waarna we onze plannen kunnen gaan verwezenlijken.  
Ons doel is om Zaal ‘t Veerhuis te behouden als ontmoetingsplek voor Aijen om daarmee de leefbaarheid 
op peil te houden. Omdat wij van mening zijn dat het huidige café commercieel gezien geen bestaansrecht 
heeft, hebben wij ervoor gekozen enkel de Zaal te behouden voor activiteiten. Concreet betekent dit dat wij 
gaan wonen in het voorgedeelte (voorheen café met bovenwoning). De momenteel donkere zaal zal dan na 
enkele relatief kleine bouwtechnische verbouwingen geschikt kunnen worden gemaakt voor allerlei activi-
teiten.  
 
Dit betekent dat wij zelf en ook samen met de dorpsraad en verenigingen activiteiten zullen ontplooien 
zoals het samen vieren van feestdagen, kindermiddagen, bingo, kunstmarkt, etc. etc. Daarnaast zal de 
zaal ingezet kunnen worden voor de verenigingen in Aijen, feestjes, kunst- en antiekveiling, vergaderingen, 
lezingen, workshops zoals bierbrouwen/koken/social media etc, toepen en kaarten, filmavonden, koffietafel 
t.b.v. uitvaart, (bedrijfs)borrel/eetcafé, expositieruimte, dansavonden, hoogwater-crisiscentrum, etc. etc. 
Frequentie van gebruik zal naar verwachting enkele keren per week/maand zijn. Een en ander duidelijk 
afhankelijk van de behoefte.  
 
Voor het zover is, moet er nog een hoop gebeuren, vooral in de vergunningensfeer met de gemeente. Dat 
zal enige tijd in beslag nemen. Wanneer we dan ook precies open kunnen, weten we nog niet. Maar wie 
ons kent, weet dat wij ons best gaan doen. We hopen dat u dat ook gaat doen, want alleen samen kunnen 
we Zaal ‘t Veerhuis nieuw leven inblazen.  
 
Graag gauw tot ziens in de nieuwe ‘Zaal ’t Veerhuis’. 
Groet,  
Patrick Tabak en Bianca van Sleeuwen

NL doet 2020! 

Op 13 en 14 maart 2020 is er weer een NL-doet. 
Heeft u nog ideeën voor een klus-actie in Aijen? 
Laat het ons weten op contact@dorpsraadaijen.nl!

Agenda 

15 december:  
Kerstviering Aijen (zie vorige nieuwsbrief)
4 januari 19:00:  
Maasduinen Lachgala in het Veerhuis. 
Heeft u punten voor de volgende agenda? Laat het 
ons weten via contact@dorpsraad.nl.


