Notulem vergadering Dorpsraad 14-07-2021
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:

Maeszicht
Dio van der Veen (voorzitter), Herbert Florax, Marcel van Aerssen, Nicole Valckx en
Rosalie Snijer (notulist)
Anneke Toonen

Actiepunten vorige vergadering.:
● Kermis: de werkgroep verwacht van de Dorpsraad een bijdrage. Afhankelijk van een goed
onderbouwd plan, geeft de Dorpsraad deze financiële bijdrage. Wel vindt Dorpsraad dat
andere verenigingen ook een bijdrage mogen leveren.
Voorstel is om een mis (buiten) en een feestelijk ontbijt. Stan Martens doet de horeca. Dit alles
is afhankelijk van hoe het tegen die tijd met de corona gaat.
● Flespaal Loswal: wordt niet verzet door gemeente. Argument ‘niemand kijkt toch naar het
bord’.
● Enquête: enkele leden moeten deze nog doorlezen.
● Oproep kerstviering in volgende nieuwsbrief (ter kennisgeving)
Besloten wordt nog niets te melden en dit onderwerp door te schuiven naar september.
De werkgroep kan een oproep doen, eventueel een wandeling zoals 2 jaar geleden.
Agendapunten:
1. Lantaarnbloemen zoals in Well
Als Aijen bloemversieringen in de lantaarnpalen willen zoals in Well moet de Groengroep worden
uitgebreid. Er moeten mensen geworven worden en duidelijk moet zijn wat er van deze groep
wordt verwacht. Oproep kan gedaan worden bij eerstvolgende openbare vergadering. Daarna
samenwerking met Well zoeken.
2.

WBTR
Deze wet is inmiddels van kracht en geldt voor verenigingen en stichtingen en heeft betrekking op
de financiële verantwoordelijkheid; de statuten moeten hierop aangepast worden.
Wordt geagendeerd voor de vergadering van januari 2025; dan moeten er toch nieuwe statuten
worden gemaakt. De statuten moeten vóór 1 juli 2026 gewijzigd zijn. Er verandert misschien nog
meer; is allemaal nog vrij onzeker.

3. Concept Beeldkwaliteitsvisie N271
De visie is van belang voor de aanwonenden aan de N271. De dorpsraad ziet op dit moment geen
problemen.
4. Arbeidsmigranten
Voor heel de gemeente Bergen is er behoefte aan zo’n 40 plaatsen. Voor Aijen lijken hier (nog)
geen acties aan gekoppeld. Gemeente wordt verzocht dit zelf met betrokkenen (indien nodig) te
communiceren.

5. Statuten
De vraag kwam om deze staturen openbaar te zetten. Dio heeft de statuten AVG-proof gemaakt
door alle persoonlijke details zwart te lakken en op de website gezet op de pagina ‘wie zijn we’.
6. Overlast Leukermeer
Dit ging over vrachtverkeer; inmiddels zijn er geen nieuwe meldingen meer ontvangen.
7. Grasveld kapel (verschillende geluiden)
Dit grasveld is van het bisdom. Dus wanneer en of dit gemaaid wordt is niet aan de dorpsraad.
8. Vaststellen jaarlijks budget kermis
Het budget is al vastgesteld bij de actiepunten.
9. Kascommissie
Tijdens de openbare vergadering moeten 2 mensen (die niet in de Dorpsraad zitten) geworven
worden voor de kascommissie.
10. Rondvraag:
a. Huub Wolters (oud inwoner van Aijen) verzoekt om een plaatsnaambord van Aijen, dat
zichtbaar is vanaf de Maas voor de scheepvaart. De Dorpsraad besluit dat dit financieel
niet haalbaar is.
b. Plaatselijke borden in dialect
De gemeenteraad is akkoord; de dorpsraad Afferden kan dit uitvoeren. Bij het Gilde en het
Archief wordt nagegaan wat de juiste dialectspelling is voor Aijen. In het
verenigingsoverleg wordt dan een besluit genomen.
c. Stichting Speeltuin of werkgroep Speeltuin
Onderzoeken of Stichting Speeltuin een werkgroep speeltuin kan en wil worden zoals in
Bergen. Financieel heeft dit geen gevolgen.
d. Grasmaaier
Deze is verhuisd naar het Gilde. Het Gilde neemt onderhoud, reparatie en benzine/olie
voor hun rekening.
e. De Loswal wordt waarschijnlijk in week 29 gemaaid door Buitengewoon Goed Werk.
Nicole zal een offerte aan vragen aan Buitengewoon Goed Werk voor het aantal keren dat
de Loswal gemaaid moet worden.

