Notulen

Betreft:
Datum:
Tijd:
Aanwezig
Locatie
Opgesteld

Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
11-02-2014
20.00 – 22.00 uur
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Ans Heister

1. Opening/notulen
De notulen van de vorige vergadering (14-01-2014) worden vastgesteld.
Betreft punt 1: Puntstuk bij Past. van Halplein is nog niet aan de orde. Er kan
eventueel water getapt worden bij diverse buren.
Betreft punt 6: Er is overleg geweest met Welcom betreffende formulieren invullen.
Komt verder in de vergadering nog aan de orde.
2. Terugkoppeling lopende projecten
 Verkeer:
Op 11 sept. 2013 heeft de dorpsraad een verzoek gestuurd naar het college van
burgemeester en wethouders over de verkeerssituatie in Azewijn.
We hebben nog steeds veel vrachtverkeer.
Bij brief deed de dorpsraad het volgende verzoek:
1. Maatregelen te nemen tegen te hard rijden en de maximum snelheid te handhaven.
2.Het effect van het schaven van de bermen te toetsen aan het project Natuurlijk Sturen.
3.Een verbod op doorgaand vrachtverkeer in te stellen voor Laakweg,
dr.Hoegenstraat en Gendringseweg.
In het antwoord van de gemeente op 5 dec. 2013 gaat de gemeente niet in op
vraag 1 en 2. Op vraag 3 antwoordt de gemeente dat er geen volwaardig alternatief
is voor het vrachtverkeer. De dorpsraad is deze mening niet toegedaan en vraagt de
gemeente een verkeersbesluit te nemen.
Op 7 januari 2014 heeft de dorpsraad een bezwaarschrift ingediend ter beoordeling
door de bezwarencommissie. De dorpsraad vindt het niet langer verantwoord de
verkeersonveilige situatie van fietsers, voetgangers,automobilisten, door het zware
verkeer op bovengenoemde wegen langer te laten voortduren. Daarom vragen we
een verbod op doorgaand vrachtverkeer en om snelheid beperkende maatregelen.
We hebben een brief van de adviescommissie bezwaarschriften gekregen. Daarin
staat dat een mogelijke hoorzitting niet eerder zal zijn dan 27 maart.
Op advies van de adviescommissie bezwaarschriftenwillen we eerst nog in overleg
met de gemeente gaan voor de hoorzitting op 27 maart. Dit onder de voorwaarden
dat het gesprek voor 19 februari plaatsvindt en de hoorzitting op 27 maart wordt
gehouden. Dit wordt schriftelijk kenbaar gemaakt. Het bestuur stelt de inhoud van de
brief vast.
 Glasvezel.
Plan van aanpak ligt volgens coördinator kleine kernen Ellen van Hierden klaar.
We horen in de volgende vergadering verder, als Ellen hierbij aanwezig is.
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 Ontmoetingspunt.
Inmiddels is er het eerste sociale wijkteam gevormd voor ‘s-Heerenberg, Azewijn,
Lengel en Stokkum. Dit team is gevestigd in Gouden Handen en wordt gevormd door
Sensire, Welcom (ouderenadvies), MEE en gemeente (WMO).Daarnaast wordt
hieraan nog een gebiedsaanjager van Welcom toegevoegd, waarvoor op dit moment
nog verworven wordt. Een gebiedsaanjager fungeert als scharnier tussen de
samenleving en de wijkteams. Ellen zal hier in de volgende vergadering meer over
kunnen vertellen.
Miriam Peters van Welcom is met vakantie. Zij kan ons meer info en handvaten
verschaffen over het creëren van een informatiepunt voor hulp bij formulieren invullen
op de maandagochtend ontmoetingen inde pastorie. Wordt vervolgd.
 Antwoord provincie betreffende de walkant zandplaswinning Het Reeven
In een brief aan de provincie Gelderland heeft de dorpsraad vragen gesteld over
mogelijke erosie of verzakkingen van de walkant aan de oever nabij de voormalige
stortplaats.
De provincie antwoordt: “Gelet op de intrekking van het initiatief tot verondieping
van de zandwinplas is de aanleiding om te komen tot verbetering van de situatie bij
de oever nabij de voormalige stortplaats ook van tafel. Dat betekent dat, zolang er
geen substantiële verslechteringen optreden, de huidige situatie zal blijven
bestaan.”
Naar aanleiding van een telefonisch gesprek van Sandra met de provincie, waarbij
Sandra melding heeft gemaakt van de verzakkingen bij belt 4, komt een deskundige
deze verzakkingen op 12/2 beoordelen.
Terugkoppeling volgt.
 Toekomst basisschool.
De kleine scholentoeslag blijft voorlopig gehandhaafd.
Wat is aandeel van de dorpsraad met betrekking tot toekomst school?
Directrice van de school en enkele verontruste ouders zijn hiermee bezig.
Voorstel is om voor de zomervakantie de directrice uit te nodigen in onze
vergadering.
3. Werving nieuwe bestuursleden en afspraken mbt overdracht voorzitterschap
We bespreken wie we benaderen voor het bestuurslidmaatschap van de dorpsraad.
Henk wordt ad interim voorzitter. Claudia zal t.z.t. het penningmeesterschap van
Henk overnemen.
Sandra zal in principe in maart de laatste keer de vergadering voorzitten.
4. Nieuwsbrief onderwerpen vaststellen
 Clubactie Rabobank., Ans stelt een stukje hierover op. 7 maart begint actie
 Aanvullende stukken bezwaarschrift verkeerssituatie Azewijn
 Antwoord provincie vuilnisbelten
 Glasvezel buitengebied
 Toekomst dorpsraad, werving bestuursleden, Thea stuurt stukje hierover in.
Sandra stuurt concept nieuwsbrief naar bestuursleden dorpsraad.
5. Ingekomen stukken.
Vrijdag 4 april is er weer de jaarlijkse opruimdag voor zwerfvuilafval. Henk en Thea
gaan hiermee alvast aan de slag. In maart op de agenda zetten.
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6. Rondvraag en sluiting
Geen bijzonderheden
Binnenkort een datum plannen voor afscheid Tonnie Hermsen en Sandra Braam.
Ans neemt contact op met Tonnie.

SDRA

Stichting Dorpsraad Azewijn

