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Notulen         
 

 
 

Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 26-03-2013 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Aanwezig Sandra B, Henk W, Clemens B, Jeroen O,  Ans H, Tonnie H  
Afwezig Thea P. 
Locatie Pastorie 
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening/ notulen vorige vergadering: 
De voorzitter heet Ellen van Hierden van harte welkom. 
Ellen licht haar taak als coördinator wijk/dorpsraden toe. Ze brengt mensen met 
elkaar in contact. Clemens en Jeroen stellen zich als nieuwe bestuursleden aan haar 
voor. 
De notulen van afgelopen februari worden vastgesteld en zullen spoedig op de 
website geplaatst worden. Het voorstel is om de nieuwsbrief ook bij de bakker op te 
laten hangen. Actie: Tonnie 
 
2. Mededelingen 

 Toekomst school: Kunnen we als dorpsraden wat betekenen hierin? Dit naar 
aanleiding van een motie van de  CDA fractie Montferland  betreffende  het 
advies van de Onderwijsraad om alle scholen met minder dan 100 leerlingen 
te sluiten.(zie bijlage). Sandra heeft vernomen, dat  De Landelijke Vereniging 
van Kleine Kernen  een  reactie naar Den Haag heeft gestuurd . 

 

 Glasvezel buitengebied: De provincie doet onderzoek naar de technologie. 
Afwachten. We horen t.z.t. als de dorpsraden wat kunnen betekenen bij de 
glasvezel realisering in het buiten gebied. 

 
 
3. Informatie uitwisseling projecten 
 

 Voortgang enquête dorpshuis (bijlage toegevoegd) 
Ans vertelt dat Welcom ondersteuning gaat bieden bij start jongeren 
activiteiten en bij opzet ouderen ontmoetingspunt. Advies is om kleinschalig, 
laagdrempelig te beginnen met het ouderen project en dit moet gedragen 
worden door de gemeenschap. Professionals in het verloop erbij betrekken. 
Dit alles past in het programma van Kiemkracht en Thuis in Montferland, die 
door de gemeente gepromoot worden.  
Ellen voegt er aan toe dat dorpsraad Braamt ook bezig is om meer een 
concrete invulling te geven aan een zorgpunt voor ouderen. 
Wordt vervolgd door werkgroep enquête. 
Stichting Dorpshuis Azewijn heeft plannen voor een invaliden toilet, geen 
studio uitbouw. 
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 Energie avond 16 april 
Rens Berntsen en Dave Beker zijn deskundigen, die een presentatie houden 
in ’t Dorpshuus over de zonnepanelen. Is geheel informatief. Uitnodigingen 
worden binnenkort door Henk rondgebracht. Ellen kijkt welke personen van de 
gemeente hierbij uitgenodigd kunnen worden. 
 

 Voortgang skatebaan 
De Woningstichting heeft  €5000 beschikbaar gesteld.  
De gemeente is bezig met terugvorderen van gestolen skatebaan onderdelen. 
Jurist is hierbij ingeschakeld. Er worden door de gemeente zaken uitgezocht 
over de grond en kosten asfaltering. Dorpsraad heeft aangegeven dat 
vrijwilligers mee willen helpen om de kosten te drukken. Inmiddels is er een 
mail van wethouder Wolsing gekomen met het volgende bericht: 
 

 Er is intern een en ander uitgezocht met betrekking tot de wens vanuit de 
 jongeren/dorpsraad Azewijn: 
  1. Het stukje grond achter het voetbalveldje is van de gemeente Montferland 
 en de bestemming is dusdanig dat een evt. skatebaan daar zonder wijziging 
 van het bestemmingsplan aangelegd kan worden. 
 2. Het asfalteren (en alles wat daaraan vooraf gaat) is een dure 
 aangelegenheid namelijk ongeveer 100 euro per m2 ex btw. Uitgaande van 
 een terrein van 450m2 zou dat 45.000,- euro zijn. De kosten bestaan uit: 
 ontgraven, zand leveren en aanbrengen, puin leveren en aanbrengen, asfalt 
 leveren en aanbrengen, afwatering en drainage en afwerking terrein.  
 3. De twee skatetoestellen zijn gekocht door een campinghouder in Zeeland, 
 terwijl ze niet te koop stonden. Ze stonden bij Action en daar is op enig 
 moment de inboedel van verkocht inclusief de skatetoestellen, terwijl duidelijk 
 was aangegeven dat ze van de gemeente zijn. Afin wij hebben een advocaat 
 ingezet om ze terug te halen. Er zit schot in, maar het is nog niet duidelijk of 
 het helemaal lukt. Als ze terug komen kunnen ze evt. richting Azewijn. 
  
 Zoals ik in het gesprek al heb aangegeven is er geen gemeentelijk budget 
 beschikbaar voor de aanleg van de skatevoorziening. dat moet door jullie zelf 
 geregeld/opgebracht worden. Het beschikbaar stellen van de grond is een 
 mogelijkheid, maar moet eerst door het college besloten worden (en dat kan 
 pas als jullie definitief verder gaan). De skatetoestellen kunnen ter beschikking 
 worden gesteld. 
  
4. Ingekomen stukken 

 11 dorpentoer in september: Fietstocht van 42 km. waarbij in elke kern van 
Montferland  een (muzikaal) optreden zal plaatsvinden. Dorpsraad zal zo  
nodig een ondersteunende factor kunnen zijn. 

 
5. Wat verder ter tafel komt 
  Overdracht bestuur: 

Jeroen neemt contact op met Hans Liebrand over website. Graag notulen van 
jan. ook op de site laten zetten. 
Ans notuleert en verspreidt (voorlopig) agenda. 
 
Nog een datum apart plannen voor afscheid van Anja. 
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  Bart Ruesink (wijkagent) en BOA (opsporingsambtenaar Leo Arends) worden 28  

mei uitgenodigd voor de dorpsraadvergadering. Actie: Sandra en Ellen 
 

Waterschap heeft uitnodiging gestuurd voor algemene info. Ellen bekijkt de 
mogelijkheden om samen met andere dorps/wijkraden een bijeenkomst te 
organiseren. 
 
Belangstellenden, die hun zorg in de jaarvergadering hebben geuit over wegen in 
het buitengebied, hebben begin maart met Kees Fijnaut  een fietstocht gemaakt 
over deze wegen. Verslag van de gemeente hierover  is toegezegd. Gemeente zal 
zorgen voor kieropvulling. Kruising bij Maria kapelletje in Vethuizen wordt 
aangepast. Kees Fijnaut  blijft achter zijn visie staan. 
 
 
6. Rondvraag/sluiting 
Jeroen heeft factuur ontvangen van Veilig Verkeer Nederland en tevens een  
klanttevredenheidsonderzoek van de gemeente. Het onderzoek is voor ons niet van 
belang. Dus niets mee doen. 
Tonnie vraagt of cultureel project Azum aan de Laak kan meeliften met de  website 
van de dorpsraad. Dit is accoord. 
 
 


