NOTULEN
DATUM

29 april 2020

LOCATIE

online

VOORZITTER

Dio van der Veen

NOTULIST

Dio van der Veen

AANWEZIGEN

Dio van der Veen, Nicole Valckx, Bianca van Sleeuwen, Rosalie Snijer, Herbert Florax

AFWEZIG

Anneke Toonen

AGENDA
Actiepunten vorige vergadering

ONDERWERP
BESPROKEN

❖

Bord Loswal is er. Factuur is voldaan. Moet alleen nog opgehaald worden.

❖

Enquête is bijna akkoord. Rosalie past nog 1 vraag aan en stuurt het dan naar Dio die een digitale versie maakt.

❖

Gemeente laat weten dat de uitslagen van de snelheidsmetingen er zijn maar wil deze mondeling toelichten.

❖

Maaibeleid Loswal. Nog geen antwoord van Ben. Nicole neemt contact op.

❖

Anneke heeft nagevraagd of het geld van de Köpkesmert voor de kapel Aijen of ook daarbuiten is? Antwoord: voor

❖

Aijense Kapel. De dorpsraad zal dus jaarlijks een bod blijven doen.
Oproep via digitale nieuwsbrief om zicht op aantal kinderen te krijgen heeft weinig respons gekregen.

❖

Er is nog geen inzage in de onkosten van de CV geweest om een bijdrage te kunnen verantwoorden.

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

Bord Loswal afhalen en ophangen

Dio

Gemeente mailen over:
1. Vragen of meetgegevens Aijen ook via videobellen toegelicht kan
worden.
2. Informeren naar afwezigheid straatcoaches en Boa’s op de
Loswas. Er wordt gedeald en het is er relatief druk (gezien het
samenscholingsverbod wat van kracht is).
3. Gezien het aankomende warme weer en Corona onderzoeken of
het afsluiten van de Loswal voor gemotoriseerd verkeer mogelijk
is. Dit in overleg met de omwonenden.

Dio

Contact opnemen met Ben over maaibeleid Loswal

Nicole

Digitale versie van enquête maken

Dio

ONDERWERP

Dorpsquiz

BESPROKEN

Wellicht een idee om juist nu een digitale quiz te maken.

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

EINDDATUM

Overleggen en onderzoeken wie hier aan mee wil werken

Anneke

ONDERWERP

Voorzitter

BESPROKEN

Dio geeft aan op termijn te willen stoppen met het voorzitterschap. Geen van de overige leden wil
voorzitter zijn en dus moeten er in ieder geval nieuwe leden gezocht worden.

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

Oproep plaatsen in Nieuwsbrief naar nieuwe leden

Dio

VOLGENDE VERGADERING
DATUM

Nader te bepalen

TIJDSTIP

-

LOCATIE

-

EINDDATUM

