
14 maart Aijen doet! 
Het is weer bijna zover. De grootste Nederlandse 
vrijwilligersactie komt er weer aan. Vorig jaar heb-
ben we met een geweldig groepje vrijwilligers de 
kapel weer laten stralen en de straten en struiken 
netjes opgeruimd. 

Dit jaar willen we er weer een gezellige en nuttige 
dag van maken. We willen de Aijense straten en 
het groen weer mooi en schoon maken. Ook willen 
we deze keer het Veerhuis een opknapbeurt geven 
en zoeken daar ook vrijwilligers voor.

Wilt u ook meedoen? Stuur dan een mailtje naar 
rosalie@dorpsraadaijen.nl. Dan houden we u op 
de hoogte. Zet 14 maart alvast in uw agenda!

Behandeling zienswijzen 
Het is nog niet zeker, maar hoogstwaarschijnlijk 
zullen de zienswijzen die zijn ingediend over de 
Landschapsvisie, op 21 april behandeld worden. 
Iedereen is welkom om bij de raadsvergadering 
aanwezig te zijn. Als de datum nog wijzigt, 
proberen we dat zo snel mogelijk aan zo veel 
mogelijk mensen te laten weten.

Wie weet waar het Sintelen-
bergbankje is gebleven? 
Halverwege vorig jaar was er een begin gemaakt 
met het realiseren van een houten bankje aan 
de Sintelenberg. Het wachten was nog op grind 
en afwerking, maar begin dit jaar was het bankje 
opeens verdwenen! 

Dus, heeft u iets gehoord of gezien? Laat het ons 
weten!

Poets-vrijwilligers kapel 
We zoeken vrijwilligers om de kapel van binnen te 
poetsen. Dit gebeurt met een groepje van 2 of 3  
personen. Omdat er gerouleerd wordt met meerdere 
personen, bent u maar 1x per jaar aan beurt.
Heeft u interesse om mee te helpen? Neem dan 
contact op met Bep Strijbos (Aijen 15).

Groengroep zoekt nog leden 
Bent u een echt buitenmens en wilt u dit buitenzijn 
combineren met Aijen verfraaien? 
Meld u dan aan voor de groengroep! Stuur een 
mailtje naar contact@dorpsraadaijen.nl met als onder-
werp “groengroep”. Of klop even aan bij Lex op Aijense-
weg 20b.

Geen digitale nieuwsbrief? 
De papieren nieuwsbrief is een kostbare en trage 
manier van nieuws verspreiden. Daarom willen we in 
de toekomst misschien overschakelen op de digitale 
variant via e-mail. 
We weten ook dat er mensen zijn die (nog) geen 
e-mail hebben en houden daar graag rekening mee.
Om inzicht te krijgen in het aantal mensen dat nog 
geen digitale nieuwsbrief ontvangt of kan ontvan-
gen, vragen wij u ons te laten weten wanneer u 
in deze groep valt. Dat kan door een briefje met uw 
postadres op Aijenseweg 18 in de bus te doen.

Heeft u zich wel aangemeld voor de digitale nieuws-
brief maar ontvangt u deze desondanks niet? Voeg 
dan dio@dorpsraadaijen.nl aan uw adresboek toe en 
controleer uw spambox.

Meldingen of klachten? 
Ziet u iets dat kapot is? Een gevaarlijke situatie? In-
stalleer dan de Buiten Beter app om er melding van 
te maken. U kunt ook contact opnemen met de volgen-
de instanties:
• Gemeente: 0485 34 83 83 tijdens kantooruren.
• Straatcoaches: 06 39 35 56 97 (ook via whatsapp) 

van donderdag t/m zondag in de avonduren.
Ook wanneer er niks met een melding gedaan kan 
worden, is het belangrijk om zicht te krijgen op
pijnpunten. Schroom daarom niet om toch altijd te 
melden.


