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Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 10-12-2013 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur  
Aanwezig Sandra B, Henk W, Clemens B, Jeroen O,  Ans H, Thea P,Claudia K. 
Locatie Pastorie 
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening/notulen 
De voorzitter heet Claudia Kabel van harte welkom als aspirant bestuurslid. 
 N.a.v. de vorige notulen van de bestuursvergadering: 
Punt 5 betreffende terugkoppeling met Marieke Fielt (directeur basisschool) wordt 
aangepast. 
N.a.v. de notulen van de openbare vergadering op 26 -11: 
Punt 2 betreffende de verkeerveiligheid wordt uitgebreider beschreven. 
 
2. Terugkoppeling commissiebehandeling 3 december 
Inzake verkeerstelling: 
Dorpsraad heeft 11 september j.l. een brief naar het college gestuurd over de 
verkeerssituatie in Azewijn, waarin onze bezorgdheid over het vele vrachtverkeer en 
het hard rijden over de doorgaande wegen naar voren kwam. 
Deze brief is opgelift ter bespreking in de raadscommissie R&F op 3 december. 
Clemens en Sandra waren hierbij op de tribune aanwezig. We hebben geen gebruik 
gemaakt van het inspraakrecht.  
De wens van de dorpsraad is om het verbod op vrachtwagens op Laakweg/dr. 
Hoegenstraat/Gendringseweg zo spoedig mogelijk  in te laten gaan, nu de aanleg 
van de rondweg vertraging oploopt. Waarom nog geen verbod? 
College houdt vast aan aanleg rondweg. Brief van 11 sept. is nog niet door college 
beantwoord. 
Wat wordt toegezegd in de commissie door wethouder Loeff-Hageman: 
1. Matrix borden om snelheid te monitoren op o.a. Laakweg. 
2. Meer contrôles wijkagent.  
3. Er worden meer struiken geplant 
3. Kenteken registratie nog eens overdoen om na te gaan hoe hoog het percentage 
doorgaand verkeer  op Laakweg/Gendringseweg/dr. Hoegenstraat is. In 2011 is 
m.m.v. de dorpsraad al een telling geweest. 
Wat doen we als weigering van instelling verbod op doorgaand vrachtverkeer  volgt? 
Bezwaarschrift indienen  binnen 6 weken door dorpsraad aan college. 
 
Terugkoppeling commissiebehandeling verzakken walkant het Reeven 
Brief hierover is door de dorpsraad naar de provincie gestuurd.  
De provincie heeft aangegeven dat ze met het Waterschap gaat overleggen.  
De gemeenteraad volgt verdere briefing; hier zijn we blij mee. Her geeft ons ook 
steun in de rug. Antwoord van provincie volgt: ze zijn in overleg met het Waterschap 
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3. Glasvezel buitengebied 
Er is nog geen duidelijkheid over de uitrol hiervan.  
Vervolgstap: In maart/april contact opnemen met gemeente over voortgang. In 
februari als agenda punt terug laten komen in de bestuursvergadering.  
 
4. Werving nieuwe bestuursleden 
Nog geen reactie gehad n.a.v. de oproep tijdens de openbare vergadering. 
Bijlage met namen wordt besproken. 
 
5. Vaststellen vergaderplanning 2014 
De volgende vergadering wordt vastgesteld op 14 januari 2014. Jeroen zal verdere 
planning maken n.a.v. de vergaderdata van de betreffende dinsdagen in 2013. Hij zal 
dit  op de website van de dorpsraad zetten. Tevens zal hij de resterende notulen en 
nieuwsbrieven van 2013 op de site zetten en deze (event.met Sandra) up to date 
maken. Hij kan zien dat de site regelmatig wordt bezocht.  
 
6. Samenstelling nieuwsbrief december 
Onderwerpen: verkeer, zoutboxen, vergaderplanning 2014, terugblik op openbare 
vergadering zie website, AED, hondenpoepbeleid geen onderwerp van dorpsraad 
Sandra stelt brief op. Graag reactie voor 20 december.  
Stukje  voor “den Drammer” is reeds verstuurd naar redactie. 
 
7. Ingekomen stukken 
- mail Ellen van Hierden inzake onderhoud kerkepad: voor vrijwilligers geen optie 
- mail Ellen van Hierden: inzake opvolging project Kiemkracht. T.z.t. volgt gesprek  
  met (nieuwe) gebiedsaanjager.  
- gemeente Montferland: voortgang project Thuis in Montferland. Wordt vervolgd. 
  Info punt in dorpshuis? Idee voor vervolg traject. 
- Brief gemeente n.a.v. speelbeleid: Voor kennisgeving aangenomen. 
 
8. Rondvraag/sluiting 
Afscheid Tonnie ? Wordt t.z.t samen met afscheid Sandra gedaan 
Henk stelt mail op voor Ellen van Hierden n.a.v een vraag van een inwoner over 
realisering van een puntstuk   bij Past. van Halplein. Dit kan dan gebruikt worden bij 
onder water laten lopen van plein voor een ijsbaan. 
Sandra sluit de laatste bestuursvergadering van 2013. 
 
 
 


