Notulen Vergadering Dorpsraad 18-8-2020
Locatie:
Maeszicht
Aanwezig:
Dio van der Veen (voorzitter), Nicole Valckx, Herbert Florax, Anneke Toonen (notulist)
Afwezig:
Rosalie Snijer
Actiepunten V.V.:
● Enquête: Er wordt besloten om de enquête digitaal te versturen en op aanvraag een versie te
bezorgen.
Communicatie Straatjuwelen:
● Hans Driessen gaat kijken waar er straatjuwelen geplaatst kunnen worden. Dit in overleg met
de D.R..
Offerte onderhoud Loswal door Buitengewoon Goed Werk
● Nicole heeft een offerte aangevraagd bij Theo Lemmen van Buitengewoon Goed Werk.
Kermis:
● De kermis gaat dit jaar niet door in Bergen en Aijen vanwege de hoge kosten voor
Verstappen.
● De beslissing is door de Gemeente genomen zonder overleg met de Dorpsraad en we zijn
daar ook te laat van op de hoogte gesteld.
● Nicole maakt een opzet voor een brief aan de Gemeente voor het behoud van de kermis voor
Bergen en Aijen voor de komende jaren. In het najaar gaat er een nieuw contract getekend
worden tussen de Gemeente en de kermisexploitant Verstappen en we moeten voorkomen
dat Bergen en Aijen daarin geschrapt worden.
● Eventueel ter compensatie in het najaar/winter iets anders organiseren. Denk aan een goody
bag of kerstpakketje.
AED:
●

De Gemeente is op zoek naar een nieuwe plek voor de AED die nu aan het Veerhuis hangt.
Deze is van de stroom afgesloten maar de accu in het apparaat zorgt ervoor dat deze toch
werkt.

Agenda 18-8-2020:
❖ Losloopbeleid honden Loswal.
Het bord over loslopende honden staat verkeerd.
✔ Herbert vraagt na bij de Gemeente / Wim Strohlenberg
❖ Wildkamperen op de Loswal is niet toegestaan.

Link naar DOP 2007:
❖ Er wordt besloten om de link DOP 2007 met het Archief te delen. De link naar het archief
komt dan weer in onze nieuwsbrief.
✔ Dio gaat dit regelen.
Woonplan VVD:
❖ Als D.R. hebben we hier geen mening over.
Ieder persoonlijk kan uiteraard wel bezwaar maken tegen bijvoorbeeld het aangezicht van
Aijen.

Rondvraag:
❖ De machines voor de groengroep zijn op 18-8-20 verhuist naar Jan Broekman. Lex neemt
contact op met Jan hoe het in zijn werk zal gaan.
De grote maaier voldoet niet. Er wordt gekeken naar een mogelijkheid om deze te verkopen.
❖ Nicole schrijft een stukje voor FB over het niet doorgaan van de kermis.
Actiepunten:
Offerte Buitengewoon goed werk: Nicole
Loswal losloopbeleid en Gemeente/ Wim Strolenberg: Herbert
Link DOP 2007: Dio
Voortgang Straatjuwelen: Dio
Overleg Jan Broekman: Lex
Stukje over kermis voor FB: Nicole

