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Verslag:
Op 7 April 2022 heeft de eerste vergadering plaatsgevonden van Dorpsraad Aijen in de nieuwe
samenstelling.

De voorzitter en de vicevoorzitter hebben recent afscheid genomen. Anneke heeft al eerder afscheid

genomen. Hierdoor zijn er 2 functies vacant voor het dagelijks bestuur. Micha Rutten wil het

secretariaat op zich nemen. Herbert Florax wil de functie van voorzitter op zich nemen. De

bestuursleden gaan hiermee akkoord.

Aanpassen statuten:
In het kader van de WBTR en gezien de datering van de huidige Statuten is het wellicht nodig om de

statuten te vernieuwen en op een aantal punten aan te passen.

Notulen openbare vergadering:
Geen op- en/of aanmerkingen op de notulen.

Aanvullend: Herman Verrijdt heeft contact gehad met stichting Historisch Aijen Herleeft. De stichting

zal contact opnemen met DR.

Stichting ’t Veerhuis aangehaald. Tijdens de vergadering hebben Patrick en Bianca hun werkwijze “Voor

Aijen door Aijen” besproken. Tijdens het Dorpsfeest op 28 mei kan er geen gebruik worden gemaakt

van ’t Veerhuis. Onderzocht worden de mogelijkheden om toekomstige activiteiten in het Veerhuis te

organiseren.

Communicatieplan maken:
Om de communicatie te verbeteren met de dorpsbewoners, zal er een communicatieplan worden

opgesteld en verder worden uitgewerkt. De Website van de Dorpsraad zal worden geactualiseerd.

Eventuele bijdrage voor Oekraïense vluchtelingen in Aijen:
Voorstel van Tonny Hettinga voor een financiële bijdrage tijdens de openbare vergadering was goed

bedoeld, maar om geen mensen te vergeten en omdat de kosten niet zijn in te schatten in de

toekomst, is besloten geen bijdrage te reserveren. Vanuit de overheid zijn financiële voorzieningen

getroffen voor de geregistreerde Oekraïense vluchtelingen in Nederland.

De vluchtelingen bij Esther en Leo waren binnen een halve dag, na oproep van Esther voorzien van alle

benodigde spullen.

Overige:
● De Minibieb in Aijen wordt verplaatst naar Aijenseweg 20 (Maeszicht)
● Er is een bloemetje gestuurd naar de opening van de Huiskamer van Maria
● Aan het gezamenlijk Dorpsradenoverleg op 19-4-2022 19.30 uur bij ’t Veerhuis zullen Rosalie,

Nicole, Jeroen en Micha deelnemen.
● Tijdens de openbare vergadering is er een werkgroep opgezet, verkeersveiligheid.


