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Introductie 
 
In het najaar van 2006 kwam een enthousiaste groep Aijenaren samen om te 
bedenken hoe het Aijen van 2020 er uit zou moeten zien. Een vergezicht dat toen 
nog 14 jaar in de toekomst lag. De wensen en doelen werden in een 
DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) gepresenteerd. Inmiddels is 2020 voorbij en leek 
het ons goed om eens te kijken naar de stand van zaken in het Aijen van nu. Wat 
is er veranderd? Welke stappen zijn er gemaakt? Welke doelen zijn er behaald? 
En welke wensen liggen er nog? 

 

 

Wonen in Aijen 2020 
 
Aantal woningen kern Aijen: 92 
Aantal woningen Aijen buitengebied: 24 
Aantal inwoners: 259 (kern:205 - buitengebied:54) 

 

  



Leeftijdsopbouw 

2006 

 
 
2021 
 

 
Bron: gemeente Bergen 
 
Als je de tabellen vergelijkt valt het op hoeveel jongeren er in 2006 waren. Bijna een kwart van de 
inwoners was onder de 16! De leeftijdsgroep 0-16 is nu bijna gehalveerd. De groep 17-25 wel iets 
is gestegen, maar niet zo veel als je zou verwachten. Veel jongeren lijken Aijen dus te verlaten. Dit 
is niet vreemd, omdat mensen in deze leeftijd vaak naar de stad verhuizen om te studeren. De 
vraag is of ze na hun studie ook weer terug komen. Beschikbare en betaalbare woningen spelen 
hier een rol in. 
 
 



 
Verder valt op dat de groep 51-60 nog steeds de grootste groep is hoewel de groepen boven de 61 
een inhaalslag aan het maken zijn. 
 
Een combinatie van weinig nieuwe kinderen, een grote uitstroom van jongeren en een 
stijging van het aantal ouderen. Wat betekent dit voor de toekomst van Aijen? Wordt het een 
‘ouderen-dorp’?  
 
In de enquête vroegen we aan de ‘nieuwkomers’ wat de reden was om in Aijen te komen wonen. 
30% komt hier voor de rust en ruimte, 20% door huwelijk, 15% komt terug  naar geboortegrond 
en 11% voor werk. Van de mensen die hier komen wonen voor de rust en ruimte is 75% tussen de 
40 en 65. Bij de terugkomers is dat 100%. 
 
Rust, ruimte en natuur worden door het grootste gedeelte van de ondervraagden als sterke punten 
van Aijen genoemd. Zo’n 12% noemt ook de verenigingen als sterk punt. 
 
De verdeling man-vrouw is redelijk gelijk met iets meer mannen dan vrouwen. De helft van de 
inwoners is getrouwd. 

 
bron: allecijfers.nl 
 

 
Loswalfeest 2019  



Oud zijn in Aijen 
 
Zoals blijkt uit het onderdeel ‘Leeftijdsopbouw’ is er in Aijen sprake van een vergrijzing. Daarom is 
het interessant om te kijken in welke mate dit uitdagingen oplevert. 

 
Huishoudelijk werk 
 
Voor het overgrote deel hebben de inwoners van Aijen 
geen problemen met zaken als eten bereiden, 
boodschappen doen, de was doen, klussen in huis en 
licht huishoudelijk werk. Een enkeling krijgt hulp van 
partner of familie bij de persoonlijke verzorging. 
 
Een ruime meerderheid kan ook terugvallen op hulp van 
familie, vrienden of buren bij tijdelijke ziekte of 
invaliditeit.  
 
Bijna de helft zou gebruikmaken van vrijwillige 
hulpverlening voor incidentele hulp en vrijwel iedereen 
is bereid hier ook voor te betalen. 
 
 
Zelfredzaamheid wordt dan ook nauwelijks als een 
probleem gezien. De mensen die zich wel zorgen 
maken, doen dat omdat ze zich afvragen of ze hier wel 
kunnen blijven wonen als ze wel hulp nodig hebben en 
dat niet kunnen krijgen vanuit de familie. 

 
 
 
 
  



Uit de enquête blijkt dat bijna de helft van de 
woningen al geschikt is voor senioren. De 
andere helft zal dus bij het ouder worden 
moeten verbouwen of verhuizen. 
 
Als je kijkt naar de leeftijdsopbouw van Aijen, 
dan is bijna een derde 60 of ouder. Binnen deze 
groep is het aantal woningen dat ‘senioren-
klaar’ is iets groter (58,3%). 
 
Bijna iedereen geeft aan tevreden te zijn met de 
woning.  
 
Veruit de meeste inwoners van Aijen wonen 
meer dan 5 jaar in Aijen. Alle 66-plussers 
wonen 10 jaar of langer in Aijen. Dat er nieuwe 
aanwas is, wordt duidelijk in de 24% die hier 
pas de afgelopen 5 jaar is komen wonen. 
 

 

Hoe wordt het wonen gewaardeerd 

 
2006 
In 2006 woont men met veel plezier in Aijen. Er is geen behoefte aan grootschalige nieuwbouw, 
maar er is wel een wens om zo’n 10-15 koop- of huurwoningen bij te bouwen voor ouderen en 
starters. Voor starters omdat het voor de huisverlaters te duur is om een huis in Aijen te kopen. 
Voor ouderen om kleiner en gelijkvloers in het dorp te kunnen blijven wonen. Leeftijdsbestendige 
woningen zouden voor beide groepen geschikt kunnen zijn. 
 

2020 
Er is weinig bijgebouwd en wat er is gebouwd zijn geen 
woningen gericht op starters. Plannen om op een 
voormalig kassen-perceel achter de Wethouder 
Kortingstraat woningen te bouwen zijn er wel, maar het is 
onduidelijk wanneer en of deze plannen tot uitvoering 
komen. 
 
Toch geeft een grote meerderheid de dorpsomvang een 
ruime voldoende. 
 
  



Rust en ruimte worden verder bijzonder goed gewaardeerd. Het dorpsaanzicht en de 
gemeenschapszin krijgen een ruime voldoende. En de nabijheid van grote plaatsen krijgt ook een 
mooi cijfer.  

 
 

  



Jong zijn in Aijen 
 

2006 
‘Jong zijn in Aijen vraagt van de jeugdigen wel enige aanpassingen’ stond er in de DOP2007. Er is 
de schutterij en de carnavalsvereniging, maar dat was het wel zo’n beetje. De jaarlijkse kermis en 
het toen nieuwe Loswalpop wordt ook goed gewaardeerd. De Loswal wordt gewaardeerd als 
‘eigen plek’ voor de jongeren en de saamhorigheid wordt als positief ervaren. 
 
Het gebrek aan voorzieningen zorgt ervoor dat de Aijense jeugd vooral afhankelijk is van het 
aanbod in Nieuw Bergen. In Aijen is er weinig te doen. De grote afstand tot (middelbare) school in 
combinatie met gebrekkig openbaar vervoer maakt het er niet beter op. 

2020 
Veel is er niet veranderd. Het aantal jongeren is nagenoeg gehalveerd. Loswalpop heet nu 
Loswalfeest. Op de Loswal staan nu goaltjes en is er een speeltuin (deze stond eerst tussen het 
Veerhuis en het Gilde). Er is geen jeugdhonk. 
 

Werken in Aijen 
 

2006 
Kleinschalige en ambachtelijke bedrijven zijn welkom in het dorp, maar grootschalige bedrijvigheid 
wordt als niet wenselijk beschouwd. 
 

2020 
In de enquête wordt gevraagd wat men vindt van de bedrijven (inclusief land- en tuinbouw) in 
Aijen. De ene helft heeft hier geen mening over terwijl de andere helft voor behoud is. Zo’n 10% 
zou graag nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande bedrijven zien. 
 

Leven in Aijen 
 

Algemeen 
 

2006 
Dat er geen winkels in Aijen zijn accepteert de Aijenaar en men doet de boodschappen in Nieuw 
Bergen. Qua horeca heeft Aijen café/zaal ‘t Veerhuis en café/restaurant Arizona.  
 

2020 
Zowel café ‘t Veerhuis en Arizona bestaan niet meer in de huidige vorm. Arizona is als restaurant 
verhuisd naar Nieuw Bergen en ‘t Veerhuis moet het zonder café stellen. In het pand van Arizona 
staat een nieuw eetcafé gepland met de naam Jaykes. Het Veerhuis heeft nieuwe eigenaars en 
het café-gedeelte is nu een woonhuis. De zaal zal eind 2021 weer beschikbaar zijn als MFC. 
 



Nieuw in Aijen is IJs- en koffiegelegenheid D’n Boggerd aan de Aijerdijk. Ook is de Melkfabriek aan 
de Rijksweg beschikbaar als ruimte voor feesten en bruiloften. 
 

Kermis 
 

2006 
De Kermis in Aijen is een mooie traditie die het 2e weekend van september wordt gehouden. Deze 
bestaat van oudsher uit een gedeelte dat Verstappen (de kermisuitbater) verzorgt en een gedeelte 
dat de dorpsraad organiseert.  
 

2020 
Eind 2020 verliep het contract tussen de gemeente en Verstappen over het leveren van minimaal 
twee ‘attracties’ voor de Aijense kermis. Omdat Verstappen al jaren verlies draaide in Aijen en 
Bergen zullen de bekende draaimolen en snoepkraam verdwijnen. De dorpsraad gaat op zoek 
naar alternatieven om de kermis in stand te houden. 
 
Ruim 86% van de ondervraagden vindt de kermis iets toevoegen aan de gemeenschapszin van 
Aijen en 70% gaat er zelf (al dan niet met kinderen of kleinkinderen) naar toe. 

 
 
Op de vraag welke andere activiteiten er leuk zouden zijn bij de kermis kwamen er diverse 
suggesties zoals: 

● Spelletjes voor de kinderen 
● Buurtwedstrijden (sportief, speurtocht) 
● Het combineren met dorsdagen, gilde-activiteiten en/of een mini Loswalfeest 
● Een dorpsontbijt 

 

Köpkesmert 
 
Op zaterdag 17 januari of de eerstvolgende zaterdag wordt traditiegetrouw de Köpkesmert door 
het kerkbestuur georganiseerd waarbij een halve varkenskop geveild wordt. De kop wordt na 
verkoop ‘terug geschonken’ en de opbrengst gaat naar het onderhoud van de St. Antoniuskapel. 
Het Gilde van Aijen luistert het geheel op. Hier is in de afgelopen 16 jaar weinig in veranderd. 
 
Er worden tegenwoordig 2 of 3 halve kopen geveild en 1 hele kop die altijd het meeste opbrengt. 
Daarbij is er een ‘gevecht’ tussen de notabelen over wie die hele kop bemachtigt.  



Verenigingen in Aijen 
 
Ongeveer de helft van de ondervraagden is lid van één of meerdere verenigingen zoals de 
buurtvereniging, carnaval, schutterij of het archief.  
 
Een kwart is vrijwilliger bij een van de verenigingen of helpt bij het opschonen van Aijen. 
 
Een kwart staat er voor open om vrijwilliger of 
lid van een vereniging te worden. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Schuttersgilde St.Antonius Abt- St.Agatha 
 

2006 
Het gilde (opgericht rond 1500) heeft 51 leden en organiseert diverse activiteiten waaronder de 
Köpkesmert, het koningsschieten en schietconcoursen. Het is lastig nieuwe aanwas te vinden en 
om een volwaardig bestuur bij elkaar te krijgen. 
 

2020 
Nieuwe leden zijn er nauwelijks bijgekomen en het Gilde kent nu 26 leden en 5 bestuursleden. De 
laatste paar jaren was het Gilde te vinden bij een Gildedag, St.Tunnis, kermis-mis en dan toch 
altijd met een man of 15. Ze namen ook deel aan het 3-dorpen schieten (Bergen, Afferden en 
Siebengewald), wat inmiddels 4-dorpen schieten is geworden (Bergen, Afferden en Siebengewald 
en Aijen). 
 

Carnavalsvereniging de Sukerpinnen 
 



2006 
CV De Sukerpinnen (opgericht op 1 november 1961) kent 15 volwassen leden en 22 jeugdleden. 
Aijen maakt pas op zaterdagavond van het carnavalsweekend de prins bekend en heeft daarmee 
een van de laatste bekendmakingen. Er is een boerenbruiloft en een optocht van zo’n 25 wagens 
uit de hele gemeente. Ook voor de carnavalsvereniging is het lastig nieuwe leden te vinden. 

2020 
 
De Jeugd Carnavals Vereniging De Bietjes bestaat momenteel uit 7 leden (waarvan 3 uit Aijen). 
Verder kent Aijen een geweldige optocht waar een 30 tal praalwagens te zien zijn en diverse 
loopgroepen en enkelingen.  Voor deelname aan deze optocht komen praalwagens en verdere 
deelnemers uit de gehele regio en staat vooral bekend als zeer gezellig. 
 
 

Stichting Dorpsraad Aijen 
 

2006 en 2020 
 
De dorpsraad bestaat uit 6 leden en ziet het als voornaamste taak om de belangen van Aijenaren 
te behartigen. Daarnaast functioneert de dorpsraad als gesprekspartner naar diverse overheden 
waar het gaat om zaken die Aijen aangaan. Verder organiseert de dorpsraad de jaarlijkse kermis, 
heeft het jaarlijks een openbare vergadering en regelt het elke twee jaar een Kerstbijeenkomst. Er 
is hier dus niet veel veranderd. 
 

2020 
 
De communicatie tussen de gemeente en de 7 dorpsraden was in de loop van de jaren 
verslechterd. Gelukkig is er de ambitie, vanuit zowel de gemeente als de dorpsraden, om de 
banden weer aan te trekken. Voor de gemeente is het van belang te weten welke functie een 
dorpsraad vervult. Waar beiden het in ieder geval over eens zijn, is dat dorpsraden een 
signaalfunctie hebben. Dat wil niet zeggen dat als een dorpsraad gehoord is, de bewoners van de 
dorpen niet meer gehoord hoeven te worden. Het is ‘én’. Niet ‘of’. 
 
Afgevaardigden van de dorpsraad worden gehoord bij besprekingen over ‘Participatie en 
Zelfsturing’, ‘Vrijetijdseconomie’, ‘Dienstverlening’, ‘Huisvesting internationale werknemers’ en 
‘Verkeer’. 
 
De dorpsraad is op zoek naar nieuwe leden. 
 
Verderop behandelen we wat de mensen uit Aijen van de dorpsraad vinden. 
 

Stichting Speeltuin Aijen 
 



2006 
 
De stichting zorgt er in 2006 voor dat de ‘Bietjestuin’ naast ‘t Veerhuis komt. Er is financiële 
ondersteuning vanuit de gemeente en de speeltuin wordt druk bezocht.  

2020 
 
Met de verkoop van ‘t Veerhuis kwam de huidige locatie van de speeltuin te vervallen. Er is een 
nieuw bestuur en de speeltuin is in 2021 bij de entree van de Loswal geplaatst. De financiële steun 
vanuit de gemeente is er nog wel, maar is voor de toekomst onzeker.  
 
We vroegen of Aijen voldoende speelmogelijkheden heeft voor de jeugd. Meer dan de helft vindt 
van niet. Een iets grotere groep vindt dat er helemaal te weinig activiteiten zijn. 

 
 
We vroeger welke activiteiten er gemist worden: 

● Sporten, knutselen en/of scouting 
● Een plek waar de jeugd kan samenkomen 
● Sporttoestellen op de loswal 

 
 
 
 



 
Beeld van varkenskop door Clemens Driessen  



Veiligheid 
 

2006 
 
Verkeer 2006 

● Aijen is blij met de snelheidslimiet van 30 km/u in de kern.  
● De dijkovergangen werden gezien als zeer onoverzichtelijk en men pleit voor een 

voet/fietspad om gevaarlijke situaties te voorkomen. 
● De Aijerdijk en de Kampweg zouden 60 km/u weg moeten worden en de kruisingen 

overzichtelijker. Er wordt gepleit voor een voorrangsweg op de Aijerdijk. 
● Drempels zouden niet werken en er wordt gepleit voor wegversmallingen om het verkeer te 

remmen, omdat er in de kern -ondanks de 30 km/u limiet- toch te hard gereden wordt. 
 

2020 
 
Verkeer 2020 

● Te snel rijdend verkeer is nog altijd de grootste ergernis in Aijen.  
● De dijkovergangen zijn inmiddels hoger geworden en daardoor niet veiliger. Daartegenover 

staat dat ze iets breder zijn geworden en er bij Kampweg een voetgangerspad naast is 
gelegd. Toch worden de dijkovergangen als verkeersonveilig ervaren doordat 
tegemoetkomend verkeer niet (op tijd) wordt gezien en fietsers en automobilisten de 
relatief smalle weg moeten delen. Bij de smallere dijkovergang aan de Aijerdijk komen hier 
ook nog voetgangers bij. 

● De Aijerdijk heeft nu fietssuggestiestroken en is inmiddels een 60 km/u weg geworden, 
maar geen voorrangsweg. De reden vanuit de gemeente is dat dit juist hard rijden zou 
aanmoedigen. Ook is de hele weg opnieuw geasfalteerd en ligt er grasbeton in de bermen. 
Op de kruispunten is een lichte drempel gelegd. De wens om de Aijerdijk onder handen te 
nemen is na 15 jaar gehoord. 

● De toegangswegen van Aijen hebben nu lichte drempels met een wegversmalling. Bij de 
wegversmallingen wordt er inderdaad zachter gereden, maar vervolgens trappen veel 
mensen het gaspedaal toch weer in. Agrarisch verkeer moet ongehinderd kunnen rijden 
binnen Aijen en dat maakt het lastig om structurele oplossingen te vinden voor hard rijdend 
verkeer. Ook handhaving is lastig omdat de politie als regel heeft niet op 30km/u te 
controleren als de weg zelf niet is ingericht als dusdanig. 

 
We vroegen om verkeersonveilige plekken aan te geven. De antwoorden waren zo divers dat bijna 
heel Aijen wel genoemd werd. De dijkovergangen worden veruit het meest genoemd. 
 
We vroegen ook welke maatregelen er genomen zouden moeten worden. Bloembakken en 
wegversmallingen worden het meest genoemd en liggen ook in elkaars verlengde. 30-km-zone 
en een smiley-bord worden ook veel genoemd. Aijen is een 30 km-zone en aan de Aijenseweg 
staat inmiddels een smiley-bord. Deze heeft een licht effect op de snelheid op de plek waar het 
bord staat. Drempels worden ook genoemd, maar deze zijn in het verleden juist weggehaald 
vanwege geluidsoverlast. 
 



 
 
In overleg met gemeente komen er busdrempels (zoals op bij het industrieterrein) tussen de 
dijkovergang en D’n Boggerd om het verkeer daar af te remmen. Wanneer is nog onduidelijk. 
 
Bloembakken is iets waar de gemeente niet aan wil. De redenen hiervoor zijn het onderhoud en 
het agrarisch verkeer dat niet gehinderd mag worden. Wel mogen bewoners er zelf voor kiezen 
hun auto op de weg te parkeren om eenzelfde effect te bereiken. 
 
Metingen 2020 
 
Dat er te hard wordt gereden in Aijen blijkt ook uit metingen die halverwege 2020 door de 
gemeente zijn uitgevoerd op 3 plekken. Daarbij zijn de V85 waardes structureel te hoog. 
 
Wat is V85? Dat is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden en 
door 15% wel wordt overschreden, op een weg met verkeer in normale weersomstandigheden. 
Deze regel weerspiegelt de snelheid die een ruime meerderheid van automobilisten als redelijk en 
veilig beschouwt in ideale omstandigheden. 
Bron: wegenwiki.nl 
 
 

 
Aijenseweg ter hoogte van nummer 18 
Richting Bergen: 52 km/u 
Richting Aijen: 48 km/u   
 
Kampweg ter hoogte van D'n Boggerd 
Richting Aijen: 50 km/u 
Richting Well: 52 km/u 
 
Aijen ter hoogte van dijkovergang kapel 
Richting rijksweg: 49 km/u 
Richting Aijen: 52 km/u 
 

 
15% van het verkeer rijdt dus nog harder! 
 
  



2006 
 
Sociale veiligheid 2006 
Over het algemeen voelt men zich veilig in Aijen. De Loswal wordt soms wel gezien als onveilig 
door illegaal kamperende personen en hangjeugd. 
 

2020 
 
Sociale veiligheid 2020 
In Aijen is er weinig criminaliteit zo blijkt uit 
cijfers. Hieronder enkele cijfers van het CBS 
over Aijen: 

● Diefstal: 1 
● Ongevallen: 1 
● Moord: 0 
● Bedreiging of mishandeling: 0 
● Straatroof of overval: 0 
● Drugs/drankoverlast: 0 
● Drugshandel: 0 
● Horizontale fraude (Hiervan is sprake 

als burgers andere burgers 
oplichten): 4 

 
‘Veilig zijn’ en je ‘veilig voelen’ zijn twee verschillende dingen en gelukkig voelen de meeste 
mensen zich ook veilig in Aijen. 
 
 
 

 
Bootje bij de Loswal tijdens hoogwater  



 

Recreatie en toerisme 
 

2006 
 
Aijen wordt gezien als een mooie landelijke plek waar de toerist kan genieten van de kapel, de 
Loswal, het Veerhuis, de speeltuin en 2 kunstgalerieën. Overnachten kan in de Vorsthof.  
 
Kansen worden er gezien in een aanpak van een verpauperde Loswal, meer ‘rondgaande’ 
wandelpaden (met bebording) en overnachtingsmogelijkheden zoals een Bed & Breakfast. 
 
Verder worden de verschillende soorten lantaarnpalen in Aijen als storend ervaren voor de 
uitstraling van het dorp. 

 
2020 
 
De Loswal heeft in 2011 een opknapbeurt gekregen en wordt zo steeds meer een plek waar 
mensen voor rust en uitzicht naartoe komen. Er zijn ook wandelpaden bijgekomen, hoewel de 
bebording nog summier is. Een Bed & Breakfast is in 2005 aan de Aijenseweg gestart, maar is ook 
weer ter ziele. De lantaarnpalen zijn nog dezelfde als 15 jaar geleden. 
 
We vroegen wat voor een voorzieningen Aijen zou kunnen realiseren voor toeristen. Meer dan de 
helft zou meer horeca willen zien. Een derde benoemt bed & breakfasts als wenselijk. Een kwart 
geeft aan geen extra voorzieningen te willen. 
 

 
Een ‘lelijke’ lantaarnpaal 

  



Bereikbaarheid 
 
Omdat Aijen nauwelijks voorzieningen heeft en geen OV stelden we enkele vragen over de 
bereikbaarheid. Een ruime meerderheid heeft geen problemen met de bereikbaarheid van de 
meeste voorzieningen. Wat opvalt is dat openbaar vervoer door meer dan een kwart wel gezien 
wordt als ‘slecht bereikbaar’. 

 
 

 

 
Buitengebied Aijen  



Fietsen en wandelen 
 
Omdat Aijen in zo’n prachtige omgeving ligt, is het vanzelfsprekend dat mensen dat wandelend of 
fietsend willen bewonderen. We vroegen daarom wat men van het aanbod en de kwaliteit van de 
fiets- en wandelpaden vindt. Dit wordt grotendeels goed tot voldoende gewaardeerd. 
 
 

 

 
 
We vroegen ook naar ideeën voor eventuele extra fietspaden. Enkele suggesties die werden 
gegeven: 

● Over de dijk tussen Aijen en Bergen (dit zou het ook veiliger maken voor fietsers). 
● Langs of door het afgravingsgebied tussen Aijen en Well als het klaar is. 
● Aijerbroek, ook langs de "Leygraaf". 

 
En enkele suggesties voor extra wandelpaden: 

● Over de dijken waar geen woningen aan grenzen. 
● Van de loswal naar de pont in oud Bergen. 
● Langs de Maas. 

 
Ook vroegen we hoe de kwaliteit van de huidige fiets- en wandelpaden eventueel verbeterd zou 
kunnen worden? De volgende reacties werden gegeven: 



● Asfalt in de kom overal vervangen door klinkerbestrating met aanduiding 
voetgangersstrook 

● Onderhoud van de bestaande wandelpaden (maaien) 
● Duidelijke bebording 

 
 

Dorpsraad 
 
De dorpsraad heeft als taak de belangen van Aijenaren te behartigen. Daarom leek de enquête 
ons de uitgelezen kans om te evalueren hoe Aijen zelf de dorpsraad ziet. 
 
De meeste inwoners vinden dat ze voldoende op de hoogte worden gehouden. Twee mensen 
geven aan dat dit beter kan door een nieuwsbrief per e-mail te sturen. Dit bieden we sinds februari 
2019 aan en mensen kunnen zich hiervoor aanmelden op https://dorpsraadaijen.nl (linksonder het 
menu). Deze nieuwsbrief per e-mail wordt goed tot zeer goed gewaardeerd. 

 
 
De papieren nieuwsbrief is al langer in gebruik en wordt ook grotendeels goed tot zeer goed 
gewaardeerd. Een enkele maal wordt er gebruikgemaakt van huis aan huis briefjes en deze 
worden vrijwel hetzelfde gewaardeerd. 

 
 
De dorpsraad publiceert berichten ook online. Zowel op de eigen website als Facebook. Beiden 
worden vergelijkbaar gewaardeerd hoewel er een iets grotere groep is die Facebook als ‘slecht’ 
ervaart. 
 
 



 
 
Als we vragen waar de berichtgeving van de dorpsraad gelezen wordt valt op dat de nieuwsbrief 
per e-mail de papieren versie al ingehaald heeft. 
 

 
 
 
 
Als cijfer krijgt de dorpsraad over het algemeen een ruim voldoende (veel zevens en achten en wat 
negens). 

 
Iets dat goed is kan ook altijd beter dus we vroegen waar men nog verbeterpunten ziet. Enkele 
zaken die genoemd werden: 

● Werkgroepen en projecten opzetten. 
● Beter en transparanter communiceren. 
● Meer betrokkenheid en/of samenwerking met het dorp. 

 
We vroegen ook aan welke onderwerpen de Dorpsraad meer aandacht zou moeten schenken. Dit 
zijn enkele van de antwoorden: 



● Verkeersveiligheid. 
● Behoud van het (groene en landelijke) karakter van het dorp. 
● Initiatieven vanuit het dorp stimuleren. 

 
 
De meeste inwoners weten de dorpsraad gelukkig te vinden. 

 
 
 
 
 
 

 
In November 2020 kreeg de Aijenseweg fietssuggestiestroken  



 

     
    In het kort 
 

1. Jongeren vertrekken en er is minder jonge aanwas. 
2. De gemiddelde leeftijd is aardig wat hoger. 
3. De zelfredzaamheid is hoog. 
4. Rust en ruimte worden erg gewaardeerd. 
5. Weinig bijgebouwd en wat er is gebouwd is niet voor starters. 
6. Dorpsomvang is prima. 
7. Er is weinig voor de jeugd. 
8. De zaal van het Veerhuis is behouden als MFC. 
9. D’n Boggerd, De Melkfabriek en Jaykes (nog in ontwikkeling) zijn er bij gekomen. 
10. De Kermis moet het zonder Verstappen doen (draaimolen en snoepkraam). 
11. De verenigingen vinden weinig nieuwe leden. 
12. De dijkovergangen worden als zeer onveilig ervaren. 
13. Te hard rijden is de grootste ergernis. 
14. Er is weinig criminaliteit en mensen voelen zich veilig. 
15. De lantaarnpalen worden nog steeds als lelijk gezien. 
16. Meer horeca en bed & breaksfasts zouden goed zijn voor de toeristen. 
17. OV wordt als slecht bereikbaar ervaren. 
18. Fiets- en wandelpaden worden gewaardeerd. 
19. De dorpsraad krijgt een dikke voldoende. 

 

 

 

 
Het Antonius van Padua kapelletje 
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