
 

 
 

 

 

 
NOTULEN 

   

 

DATUM  

LOCATIE Maeszicht 

VOORZITTER Dio van der Veen 

NOTULIST Anneke Toonen 

AANWEZIGEN Nicole van der Horst, Dio van der Veen, Rosalie Snijer, Bianca van Sleeuwen, Anneke Toonen 

AFWEZIG Herbert Florax 

 

 AGENDA 
 

  ONDERWERP 
Actiepunten V.V. 
 
 

BESPROKEN  

 
● Bord Loswal >hangt; Nog geen respons op geweest 
● Enquête > papier en digitaal klaar; Staat klaar om gebruikt te worden 
● Brief over Aijerdijk >Antwoord; We hebben een generiek antwoord gekregen van de Gemeente. Zie mail 11-6-’20 
● Groengroep: maaier verplaatsen>; Nog niets gehoord dus ook nog niets gebeurd 
● Verenigingen uitnodigen in het voorjaar>; wordt vooruitgeschoven tot na de zomer! 
 

 ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE  EINDDATUM 

Informeren hoe het met verhuizing van de maaier staat. Nicole  

Verenigingen uitnodigen in najaar Dio  

 
ONDERWERP Agenda 14-7-2020 

  

Agendapunten: 
●  Enquête over dorpsraad bij Nieuwsbrief? 

 Tegoedbonnen Boggerd voor deelnemers? 
 2 per adres met vermelding online versie? 

●  Uitslag metingen 
 Duidelijk te hard 
 Proef met straatjuwelen Kampweg 
 Fietssuggestiestroken? 
 Bloembakken “adopteren” 

●  Maaibeleid Loswal? 
●  Inzage gemaakte kosten CV t.b.v. financiële bijdrage 
●  Dorpsquiz 
●  Overlast (Loswal). Gemeente hoort het graag van de bewoners i.p.v. DR. 
●  Nieuwsbrief onderwerpen 
●  Plannen Aijerdijk 

       ●      Kermis / alternatief? 
       ●      Bordjes Maeszicht / Veerhuis 



 

 

   

 
ONDERWERP Enquête over dorpsraad bij Nieuwsbrief? 

BESPROKEN  

 
 Tegoedbonnen Boggerd voor deelnemers? 

❖ Er is besloten deze bonnen uit te geven 
 

 2 per adres met vermelding online versie? 
❖ 2 Enquêtes per adres in de brievenbus met de mogelijkheid om er via onze website meer te bestellen. 

 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Enquête naar de drukker verspreiding samen met nieuwsbrief Rosalie/Nicole 
 

 

   

 
ONDERWERP ●  Uitslag metingen 

BESPROKEN  

 
 Duidelijk te hard  

❖ Zie verslag Hans Driessen (mail 11-6) 
 

Proef met straatjuwelen Kampweg 
❖ Hans Driessen gaat ter plekke kijken wat de mogelijkheden zijn. 

 
 Fietssuggestiestroken Aijenseweg (gedeelte binnen dorpskern)? 

❖ Wij zijn van mening dat dit niets toevoegt. 
❖  

Bloembakken “adopteren” 
❖ Het wachten is op antwoord van Hans Driessen 

 
 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Voortgang bewaken Dio  

 

BESPROKEN Maaibeleid Loswal? 

Het voorstel werd gedaan om hier “Buitengewoon Goed Werk” voor in te schakelen. 
 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Offerte opvragen bij Buitengewoon Goed Werk Nicole  

   

 

ONDERWERP ● Inzage gemaakte kosten CV t.b.v. financiële bijdrage 

BESPROKEN  

Nog geen inzage gekregen! 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Voortgang bewaken Anneke  



 

 
 

ONDERWERP Dorpsquiz 

BESPROKEN  

Er besproken om een Dorpsquiz te organiseren voor het najaar/Winter. Dit kan online (ieder gezin voor zich)  of als de RIVM 
richtlijnen het toelaten, gezamenlijk in de diverse huiskamers met als sluitstuk de uitslag bij het Veerhuis. 
 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Oproep in de nieuwsbrief voor een werkgroep hiervoor! Dio  

Voortgang bewaken Anneke/Rosalie  

 
ONDERWERP Overlast (Loswal). Gemeente hoort het graag van de bewoners i.p.v. DR. 

BESPROKEN  

Mocht er overlast ontstaan op de Loswal dan kunnen inwoners dit direct melden:  
0652532189:  Frans Coumans (politie) 
0639355697: Niels de Klerk (straatcoach) do-zo van 18.00 tot 23.00 uur 

Voor vernielingen/ beschadigingen en achtergelaten rommel: De Buitenbeter App  
Te installeren via de playstore van uw smartphone. 
 
Deze app meldt rechtstreeks aan de Gemeente! 
 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

   

   

ONDERWERP  Nieuwsbrief onderwerpen 

BESPROKEN  

❖ Melding zienswijze Landschapsvisie nog niet besproken. 
❖ Oproep Dorpsquiz 
❖ Oproep nieuwe leden 
❖ Enquête 
❖ Melding klachten 

 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Nieuwsbrief Dio  

 
 
 
 
 

ONDERWERP Plannen Aijerdijk 

BESPROKEN  

Het plan voor de Aijerdijk wordt tzt voorgelegd aan het dorp voor inspraak en inzage. 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Voortgang bewaken Dio  

   

ONDERWERP  Kermis / alternatief? 

BESPROKEN  

De kermis gaat door!!!! 
De werkgroep van de kermis is druk bezig om  er een mooi feest van te maken. In hoeverre de RIVM richtlijnen hier een rol in 
gaan spelen is nog niet helemaal duidelijk. Op de achtergrond wordt er echter hard aan gewerkt en we gaan uit van een 
gunstige uitkomst.  
De bewoners zullen tijdig geïnformeerd worden middels een Kermis nieuwsbrief.  

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Voortgang bewaken Nicole/Anneke  

   

    

ONDERWERP  Bordjes Maeszicht / Veerhuis 

BESPROKEN  

 
Het bordje bij Maaszicht is inmiddels weg 
Het bordje bij het Veerhuis moet nog worden aangepast! 
 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Voortgang bewaken Bianca  

   

ONDERWERP Rondvraag 

BESPROKEN  

 
❖ Bianca geeft aan te gaan stoppen als lid van de DR. Wel wil ze nog beschikbaar blijven voor eventuele hand- en 

spandiensten 
❖ Speeltuin: Er gebeurt te weinig. Het waterschap heeft toestemming gegeven voor 2 kleine toestellen. Een groot toestel 

is nog steeds een vraagteken. De zomer is net begonnen dus er moet aangepakt worden. 
❖ AED Veerhuis verplaatsen.  

 
 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Speeltuin realisatie aan de Loswal Speeltuincommissie  

Update AED Dio  

 
VOLGENDE VERGADERING 

   

 

DATUM 18-08-2020 

TIJDSTIP 20.00 uur 

LOCATIE Maeszicht 

 


