Samenvatting van de openbare vergadering Dorpsraad Aijen,
gehouden op 21 maart 2022 in ’t Veerhuis.
Nicole Valckx opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Zij introduceert 2 gespreksleiders, namelijk Ralph Tangelder en Marianne
Welten van de Vereniging Kleine Kernen Limburg.
Zij zijn aanwezig om de vergadering te leiden, omdat de Dorpsraad Aijen
sinds kort nog maar uit 3 bestuursleden (Nicole Valckx, Herbert Florax en
Rosalie Snijer) bestaat, die geen van drieën de voorzittershamer goed
kunnen hanteren.
De volgorde van de agenda wordt hier en daar iets aangepast.
Voorstelronde Oekraiense vluchtelingen.
Dit is een ingelast punt.
Esther en Leo hebben 4 Oekraïense vluchtelingen opgenomen:
2 moeders met 2 dochters. Zij stellen ze op deze vergadering aan u voor,
zodat u weet dat deze vrouwen bij hen tijdelijk onderdak hebben
gevonden.
1. Doel van de Dorpsraad.
De Dorpsraad Aijen is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het
algemene belang van het dorp en zijn inwoners te behartigen. De
Dorpsraad is niet politiek gebonden en is een schakel tussen bewoners en
de gemeente.
De Dorpsraad bevordert het woon- en leefklimaat van Aijen en stimuleert
initiatieven van bewoners. Daarnaast werkt de Dorpsraad met

werkgroepen waarbij mensen zich op een bepaald thema (tijdelijk) inzetten
voor het dorp, zoals bijvoorbeeld bij de kermis en Kerstmis.
2. Wat heeft de Dorpsraad de afgelopen tijd gedaan?
Het financieel overzicht wordt doorgegeven.
Vragen:
VDX: dit zijn de hostingkosten van de website.
Kosten Rabobank: die zijn relatief hoog. Voorgesteld wordt te informeren
naar de kosten van een zakelijke rekening bij de Regiobank.
Actiepunt: Informeren bij Regiobank naar kosten zakelijke rekening.
3. ’t Veerhuis.
Het woord is aan Patrick Tabak en Bianca van Sleeuwen om een
toelichting te geven op hoe ’t Veerhuis geëxploiteerd wordt.
Bianca legt uit dat zij ’t Veerhuis gekocht hebben met het doel de zaal te
behouden voor de gemeenschap van Aijen. Zij zijn echter géén uitbaters
en dat is natuurlijk een andere insteek dan hoe ’t Veerhuis voorheen de
bedrijfsvoering deed.
Het is voor én door Aijen! Zij vraagt dan ook of de gemeenschap mee wil
doen.
‘t Veerhuis kan gehuurd worden om diverse activiteiten te organiseren en
bijeenkomsten te houden. Over de huurprijs kan contact worden
opgenomen. Voor drank en hapjes kan De Smid worden ingehuurd.
Verder draait ’t Veerhuis geheel op vrijwilligers, dus zowel de bar, het
keukenwerk en de schoonmaak dient door vrijwilligers te gebeuren.
Meer informatie staat op het bord bij ’t Veerhuis.

4. Woord aan de aanwezige verenigingen.
Het Historisch Archief Aijen is niet aanwezig; wel kwam via de
Dorpsraad het verzoek om vrijwilligers.
Het Gilde Aijen: toegelicht door Geert Josten.
Carnavalsvereniging: toegelicht door Ton Wijnhoven. Er is dit jaar een
jeugdjubileum.
Speeltuinvereniging: niet aanwezig.
Historisch Aijen Herleeft: Recent hebben we vernomen, dat er nog een
stichting is “Historisch Aijen Herleeft”. De Dorsdagen zijn zo goed als
voorbij. De gemeente doet moeilijk over vergunningen en er zijn te weinig
vrijwilligers om een en ander te begeleiden. Verder heeft alles stil gelegen
door corona.
Om de Dorsdagen nieuw leven in te blazen is het wellicht een idee om
samen met andere kernen de handen ineen te slaan om er één gezamenlijke
activiteit van te maken en de Dorsdagen in Aijen te houden.
Loswalfeesten: Bram Hesen heeft er destijds een stichting van gemaakt.
De afgelopen 2 jaar heeft men niets heeft kunnen ondernemen vanwege de
corona. Er zijn veel vrijwilligers nodig voor het opbouwen en afbreken
van een podium, tappen van biertjes etc. Hij wil daar graag te zijner tijd
een oproep voor doen via de Nieuwsbrief van de Dorpsraad.
Een datum-optie is op dit moment de zaterdag ná de Vierdaagse (23 juli).
5. Uitslag poll komborden over de plaatsnaam Aijen in dialect.
Dit initiatief is gekomen vanuit een andere kern. De gemeente vindt dat
dan alle kernen een onderbord in dialect moeten krijgen.

In Aijen is via de Nieuwsbrief en Facebook een poll uitgezet; de meeste
stemmen zijn voor Ui-je.
Het besluit van de gemeente is echter nog niet genomen en zal nog wel
even op zich laten wachten.
Een vraag uit het publiek: is er wel behoefte aan een kombord?
Hierop moeten we het antwoord schuldig blijven.
6. Communicatie
Weet men de Dorpsraad te vinden?
Over het algemeen wel.
Wat vindt men van de (digitale) Nieuwsbrief?
Deze wordt wel gelezen. Wel vindt men het niet nodig om ook nog een
papieren versie rond te brengen.
Als men weet dat de buren bijvoorbeeld geen computer en e-mail hebben,
print er dan 1 uit en geeft die aan de buren.
Actiepunt: uitzoeken hoeveel adressen er nog een papieren versie nodig
hebben.
Verder wordt er opgemerkt dat op de website van de Dorpsraad geen
agenda staat en ook alleen maar verouderde notulen.
Dit klopt. We hebben al een poos geen secretaris meer die de notulen
maakt. De Dorpsraad gaat hier op korte termijn naar kijken en de website
actualiseren.
Actiepunt: website en digitale communicatie verbeteren.
7. Oproep nieuwe bestuursleden.
Ralph Tangelder en Marianne Welten doen een dringend beroep op de hier
aanwezigen (of dit door te vertellen aan buren en bekenden in Aijen) voor
nieuwe bestuursleden.

De huidige 3 leden kunnen dat werk niet met zijn drieën klaren. Als er
geen nieuwe leden komen, stoppen zij met dit werk en gaat alles terug naar
de gemeente. Dan heeft Aijen geen Dorpsraad meer.
Er melden zich 5 nieuwe leden, fantastisch!
- Micha Rutten en Jeroen Bendijk
- Ton Wijnhoven
- Rob Cornelissen
- Bram Hesen (reserve)
Voor de laatste persoon moeten de statuten worden aangepast omdat Bram
niet meer in Aijen woont.
In deze vergadering vormt dit geen probleem.
8. Rondvraag.
Enquête leefbaarbeid Aijen. (vraag Ans Bech)
Deze zal op de website geplaatst worden.
Actiepunt: enquête op website zetten.
Oproep vrijwilligers voor ’t Veerhuis: (vraag Patrick Tabak) mag via de
app: Aijen algemeen.
Bijdrage Dorpsraad voor de Oekraiense vluchtelingen (vraag Tonny
Hettinga)
Hier zal de Dorpsraad nog over vergaderen.
Actiepunt: bijdrage Dorpsraad Oekraiense vluchtelingen
Bram Hesen zegt dat hij via het vakantiepark, waar hij werkt, voedsel mee
kan nemen dat over de datum gaat; hij zal dat bij Esther Leo afleveren.

Laura Prinssen meldt dat er toch nog 7 personen gekomen waren voor
Aijen doet!
Helaas hebben deze mensen zich niet vooraf aangemeld (dat waren er
maar 2) en is deze activiteit afgeblazen.
Bianca van Sleeuwen vraagt of het snelheidsbord, dat nu bij Marco Hesen
hangt, kan rouleren. Zij wil dit graag bij ’t Veerhuis hebben.
Actiepunt: snelheidsbord naar ’t Veerhuis.
Rob Bech zegt dat er bij hun erg hard wordt gereden en weinig overzicht
is; hij wacht op een ongeluk en zou daar graag drempels hebben. Het zijn
wel vaak mensen uit het eigen dorp!
Actiepunt: punt meenemen in Dorpsraadvergadering en eventueel een
werkgroep samenstellen over de snelheidsproblematiek in heel Aijen.
Hier melden zich al voor aan: Patrick, Jeroen en Rob.
9. Sluiting.
De gespreksleiders danken eenieder voor hun bijdrage en inbreng en
wensen hun nog een fijne avond.

Verslaglegging: R. Snijer

