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Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 19-11-2013 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur  
Aanwezig Sandra B, Henk W, Clemens B,  Ans H, Thea P, Claudia K. 
Afwezig Jeroen O. 
Gast  Ellen van Hierden 
Locatie Pastorie 
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening/notulen  
N.a.v. de vorige notulen: 
Claudia Kabel komt meekijken en wordt door de voorzitter van harte welkom 
geheten. Er is inmiddels een brief naar de provincie gestuurd met vragen/.zorgen 
over het vervolg traject van de vuilinisbelten n.a.v. de eerdere plannen over het 
Reeven. 
Sandra en Ans zijn naar het Plattelands Parlement in Lunteren geweest dat o.a. 
georganiseerd werd door de Vereniging van Kleine Kernen. 
Hierbij werden 3 burgerinitiatieven in de praktijk besproken.  
Ans en Sandra vertellen dat er in de workshop onderwijs, waarbij ook een 2de 
Kamerlid aanwezig was, duidelijk naar voren kwam dat bij het sluiten van de 
basisschool helaas de  leefbaarheid van een dorp in het gedrang komt.  
Een aanbeveling naar de politiek is daarom: Geef ruimte aan regionaal maatwerk. 
 
2. Voorbereiding openbare vergadering 26 november 
Onderwerpen zoals in bijlage zijn vermeld worden doorgelopen. Powerpoint 
presentatie is grotendeels klaar. Donderdag 28 november vervolg met Jeroen erbij. 
Claudia wil dan ook bij Sandra komen.  
Provincie heeft meegedeeld dat ze €35 miljoen beschikbaar gaan stellen  voor 
glasvezelaanleg in  het buitengebied. Uitrol in de Achterhoek in 2015. 
Ellen zal dorpsraad informeren wanneer dorpsraad een info avond voor Azewijn kan 
plannen in verband met vraagbundeling. 
Het plan Hartjenshof is geen agendapunt. Wel is te vermelden dat de woningstichting 
niet meer verder gaat met de project ontwikkelaar. Vervolg Hartjenshof is  nog 
onzeker. Vervolg CPO? 
 
3. Terugkoppeling informatieavond gemeente Montferland inzake speelbeleid 
Henk laat kaart van de gemeente zien inzake de bestaande speelplekken in Azewijn  
In 2022 worden de bestaande speeltoestellen vervangen.  
Dus voorlopig blijft alles bij het oude. 
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3. Terugkoppeling overleg met Welcom & vervolgvraag aan de gemeente 
inzake voortzetting project Kiemkracht. 
Ellen vertelt dat het Kiemkracht project , dat enkele jaren gelden gestart is door de 
gemeente m.m.v. Welcom per 1 januari 2014 stopt. Het Kiemkracht project zoekt 
naar mogelijkheden en middelen om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen in 
de  eigen woonomgeving. Er wordt gestart met sociale teams en daarbij 
gebiedsaanjagers, die van Welcom komen. Azewijn is pilot. Er wordt nagedacht over 
vangnet voor ouderen. We hebben inmiddels een (ouderen) ontmoetingsochtend 1 x 
per maand. Ellen neemt contact op met gebiedsaanjager voor eventuele verdere 
uitrol van de ontmoetingsochtenden. De dorpsraad hoort er meer van. 
 
5. Terugkoppeling met Marieke Fielt (directeur basisschool) door Thea en 
Sandra 
In het kennismakingsgesprek kwamen toekomst school, leerlingen proces, 
financieringsstromen aan de orde.  
Dorpsraad acht het voor de leefbaarheid in ons dorp van belang dat de  school 
openblijft. Er is nu nog geen sprake van sluiting: de school heeft nog voldoende 
leerlingen. Binnen 3 km. is geen andere basisschool in de gemeente, dit in ons 
voordeel.  Het baart wel zorgen voor de toekomst. Kleine scholen toeslag wordt aan 
gemeenten toebedacht. We hebben afgesproken dat er in het nieuwe jaar een 
overleg wordt gepland met Marieke Fielt en raad van bestuur van SKOB (Lucy 
Hermsen en Jan Ruikes).  
 
De school zet volgend jaar in samenwerking met de dorpsraad een 
verkeersveiligheidsactie op touw.  
 
6. Terugkoppeling kerkendag 
Op  uitnodiging  van de gemeente  Oude IJsselstreek is Sandra met o.a. de 
locatieraad naar Arnhem geweest om kerken  te bezoeken, die aan de eredienst zijn 
onttrokken. Herbestemmingen waren o.a. wijkcentrum, wooncentrum, appartementen 
voor ouderen en jongeren,  rustplaats voor urnen. 
Er moet een draagvlak in het dorp zijn voor de herbestemming. Wordt vervolgd. 
 
7. AED 
Ans heeft overleg gehad met Hart Veilig Wonen en zij geven aan dat er plek is voor 
nieuwe vrijwilligers. Wordt in jaarvergadering een oproep voor gedaan. 
 
8. Afscheid Tonnie 
Wordt uitgesteld tot het voorjaar als Sandra ook afscheid neemt.  
Thea geeft aan dat ze nog even wil blijven als er (nog) geen bestuurslid  voor haar 
erbij komt. 
 
9. Ingekomen stuk: mail van gemeente Montferland (Ellen van Hierden) met 
verzoek om ideeën voor inzet door bijstandsgerechtigden.  
Het idee van de dorpsraad is om het kerkepad opnieuw aan te pakken. Onkruid gaat 
overwoekeren en pad wordt steeds moeilijker begaanbaar door modder etc.  
Ellen geeft dit door aan de desbetreffende projectleider. Vraag en aanbod moeten 
wel op elkaar afgestemd zijn. 
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10. Rondvraag/sluiting 
Voorzitter sluit de vergadering om 22 uur. 
 
 
 
 


