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Notulen         
 

 
 

Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 14-01-2014 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur  
Aanwezig Sandra B, Clemens B,  Ans H, Thea P. 
Locatie Pastorie 
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening/notulen 
De notulen van de vorige vergadering (10-12-2013) worden vastgesteld. 
Puntstuk bij Past. van Halplein: nog geen antwoord op. 
 
2. Toekomst school Azewijn 
We zijn allemaal geschrokken over de daling van het leerlingenaantal in de komende 
jaren. Zie lijstje bijlage. De huidige norm van 69 leerlingen geldt tot 2018. Als een 
school 3 jaar onder de norm zit, wordt er geen vergoeding meer ontvangen van 
Rijkswege. Vanaf 2015 halen we deze norm niet. 
Wat kunnen we als dorpsraad doen? 
Aandachtspunten: 
- Het is een landelijke tendens dat het leerlingenaantal daalt en elke school/dorp    
  ermee te maken krijgt. 
- Kleine scholentoeslag verdwijnt. 
- School ook gebruiken voor buitenschoolse opvang? 
- Bijzonder onderwijs toevoegen? 
- Samenwerking met school van Netterden? 
Sandra neemt contact op met de dorpsraad van Netterden en daarna volgt afspraak 
met overkoepelend schoolbestuur SKOB (Stichting Katholiek Onderwijs Bergh). 
 
3. Reacties uit het dorp n.a.v. ons bezwaarschrift  verkeer naar de gemeente  
op 7 januari  j.l. 
Uit een binnengekomen mail met foto’s van een aaanwoner van de Gendringseweg 
blijkt dat deze weg erg gevaarlijk is voor de fietsers, maar ook voor andere 
weggebruikers. We ontvangen steun voor ons bezwaarschrift naar de gemeente  
betreffende de belasting van het vrachtverkeer door Azewijn.  
Berichtgeving van bezwaarschrift nu afwachten. Een ontvangstbevestiging 
ontvangen. 
 
4. Vergaderschema 2014 
Vergaderschema wordt enigszins gewijzigd: 11 febr. ipv 25 febr en 18 maart ipv 25 
maart. Thea meldt zich af voor 27 mei ivm vakantie. 
 
 
 
5. Werving bestuursleden 
We maken ons zorgen over de toekomst van het bestuur van de SDRA. 
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Er moeten nieuwe bestuursleden bij komen, anders heeft de dorpsraad minder 
draagkracht. We kunnen ons dan maar in beperkte onderwerpen verdiepen. 
Azewijn heeft bepaalde verwachtingen van ons? We bespreken wie we kunnen 
benaderen.  
 
Voltallige bestuur 11 februari aanwezig zijn om over toekomst/ taken bestuur van 
gedachten te wisselen! 
 
6. Uitbreiding zorg & informatiepunt 
Welcom timmert aan de weg voor vrijwilligers die helpen met formulieren invullen. 
Idee om op de maandag ontmoetingsochtenden informatiepunt te creëren voor hulp 
bij formulieren invullen? Sandra neemt hiervoor contact op met Miriam Peters. 
 
7. Ingekomen stukken. 
- Brief gemeente Montferland inzake overbodige verkeersborden. 
  Clemens stelt mail op voor terugkoppeling: Geen overbodige verkeersborden in  
  Azewijn waargenomen en beoordeling palen bij café en school. 
- Brief gemeente Montferland inzake bezuinigingen. Ter kennisgeving aangenomen. 
- Antwoord ontvangen van provincie betreffende verzakking van de walkant het  
  Reeven. Wordt vervolgd. 
 
8. Rondvraag/sluiting 
Thea heeft gelezen dat er in een Arnhemse kerk een skatebaan is gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


