NOTULEN
DATUM

5-2-2020

LOCATIE

Maeszicht

VOORZITTER

Dio van der Veen

NOTULIST

Anneke Toonen

AANWEZIGEN

Nicole Valckx, Dio van de Veen, Rosalie Snijer, Herbert Florax, Anneke Toonen, Bianca van
Sleeuwen, Wim Strolenberg

AFWEZIG

AGENDA
Actiepunten vorige vergadering

ONDERWERP
BESPROKEN

●
●
●
●
●

●
●

Offerte en advies bord Loswal. Offerte Signs4You: verkeersbord 100x70cm + 2 palen + klemmen €302 excl. We
kijken of het goedkoper kan zonder aan kwaliteit in te boeten. Wordt vervolgd
Contact Kerkbestuur over klok kapel. Wordt vervolgd
Enquête: Wordt aan ons doorgestuurd ter beoordeling. Eventueel digitaliseren. Uitslag enquête kan tijdens openbare
vergadering.
Maaibeleid Loswal door Roodbeen. Wordt vervolgd
Verbreding Aijerdijk. De waterleiding moet eerst de grond in. Situatie is nu echter gevaarlijk en kan daar niet op
wachten. DR gaat in gesprek met verantwoordelijken bij de gemeente. Brief aan gemeente wordt opgesteld waarin de
gemeente bij voorbaat aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade bij ongevallen. Gemeente heeft het op het
vizier maar deadline is onduidelijk.
NL-doet. Schoonmaken Veerhuis en opschonen dorp. NL-doet Wordt AIJEN DOET! Georganiseerd tegelijkertijd als NL
doet op 14 maart. Rosalie coördineert.
Groengroep: Maaier wordt i.o.m. Jan Broekman naar zijn schuur verplaatst.

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

Contact kerkbestuur

Anneke

Enquête

Dio Rosalie

Maaibeleid

Nicole

Aijen doet opstarten

Rosalie

ONDERWERP
BESPROKEN

Agendapunten

EINDDATUM

⮚
Werkgroep Veerhuis;
Werkgroep Veerhuis wacht de plannen en mogelijkheden voor het Veerhuis af. Herbert verlaat de werkgroep.
⮚ Verzoek DR Bergen bijdrage voor 75 jaar bevrijding:
Vraag wordt afgewezen met als argument dat het budget van DR Aijen bestemd is voor de leefbaarheid van Aijen.
⮚
Contact Kerkbestuur over klok:
Wordt vervolgd.
⮚
Kermis contract Verstappen:
Contract loopt t/m 2020. DR heeft aangegeven dat er niets mag verdwijnen van het beetje kermis wat er nog over is. Verstappen
moet blijven voldoen aan afspraken zoals die nu gelden. Op zondag van 14.00 uur t/m 19.00 uur met minimaal 2
attracties waaronder de draaimolen en snoepwagen. Liever nog een attractie erbij zoals “touwtje trek”. De gemeente
gaat aan de onderhandelingstafel met Verstappen.
⮚ Verdwenen bankje Sintelenberg:
DR doet navraag en er komt eventueel een oproep in de nieuwsbrief. Gemeente heeft aangegeven anders een ander bankje te
plaatsen.
⮚ Evaluatie kerstviering:
Superleuke goed verzorgde kerstviering gehad in de Melkfabriek. Heen en terug met de huifkar - heerlijk stampottenbuffet gehad
– pubquiz gespeeld – van het koor genoten - veel lof mogen ontvangen. In 2022 staat de volgende kerstviering
gepland.
⮚ Enquête:
Wordt vervolgd.
⮚ Nieuwe vergadering verenigingen inplannen:
Er gaat binnenkort een uitnodiging de deur uit om in het voorjaar weer een vergadering te plannen.
⮚
Behandeling zienswijzen wandelpaden over en naast de dijken:
Er zijn heel veel zienswijzen ingediend. Het Waterschap werkt hierin vertragend. Terugkoppelingen blijven uit. De zienswijzen
worden op 21 april waarschijnlijk behandeld door de Raad. Wim vraagt of Eric Kuiper uitleg komt geven over de verdere
afhandeling. Er is nu veel onduidelijkheid.

VERANTWOORDELIJKE

Contact opnemen met DR Bergen over 75 jaar bevrijding

Dio

Navraag bankje Sintelenberg

Anneke

Contact Kerkbestuur over klok

Anneke

Contact en terugkoppeling contract Verstappen

Wim

Opvolgen zoektocht bankje

Anneke

Enquête

Rosalie

Uitnodiging verenigingen voor overleg in voorjaar

Dio

Opvolgen zienswijzen op de visie over wandelpaden dijken

Wim/Dio

EINDDATUM

Rondvraag

ONDERWERP
BESPROKEN

⮚

Budgetbepaling evenementen

⮚

Kermis in enquête

⮚

Goede foto’s maken van muurschilderingen Veerhuis

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

Subsidie aanvraag-formulier

Dio

Kermis in Enquête opnemen

Rosalie

Brief opstellen Gemeente

Herbert

Evaluatie Kermis

Nicole/Anneke

Foto’s maken muurschilderingen Veerhuis

Dio

EINDDATUM

VOLGENDE VERGADERING
DATUM

9-3-2020

TIJDSTIP

20:00

LOCATIE

Maeszicht

