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Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
18-03-2014
20.00 – 22.00 uur
Sandra B, Ans H, Thea P, Henk W, Jeroen O., Clemens B.
Ellen van Hierden, coördinator kleine kernen
Pastorie
Ans Heister

1. Opening/notulen
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
De notulen van de vorige vergadering (11-02-2014) worden vastgesteld. Enkele
toevoegingen worden gedaan bij punt 2 betreffende het verkeer.

2. Terugkoppeling lopende projecten
 Uitnodiging Marco Polman, voorzitter Team Behoud School
Stokkum, betreffende behoud school Stokkum.
De SKOB (Stichting Katholiek Onderwijs Bergh) heeft de intentie om de basisschool
van Stokkum te sluiten. Het team van Marco denkt, dat nadat hun school gesloten is,
de school van Azwijn wel 1 van de volgende zou kunnen zijn. Dit zal een grote
impact hebben op de leefbaarheid hebben van het dorp. Zou het niet verstandig zijn
om hierover eens samen met elkaar van gedachten te wisselen? aldus Marco.
Gaan we met de groep van Marco Polman in gesprek? Azewijn is een andere situatie
dan Stokkum: de school van Stokkum heeft de afgelopen jaren practisch geen
nieuwe leerlingen meer gehad en Stokkum ligt dicht bij een 's Heerenbergse
basisschool. Het SKOB beslist uiteindelijk. Dorpsraad Azewijn heeft hier weinig
invloed op.
 Informatie & ontmoetingspunt:
Sandra heeft contact gehad met Miriam Peters van Welcom over hulp bij opstarten
en in stand houden van een servicepunt voor formulieren invullen bij de
maandagochtend ontmoetingen in de pastorie.. Er zijn verschillende mogelijkheden.
Wordt vervolgd.
Ellen deelt mee dat de sollicitaties nog lopen voor de gebiedsaanjager.
("scharnierfunctie" tussen de samenleving en de wijkteams).
 Glasvezel buitengebied:
Ellen vertelt dat de provincie lijsten wil hebben van de gemeentes die mee willen
doen met de uitrol van de glasvezel in het buitengebied.
Nog niet duidelijk of de gemeente Montferland zich aanmeldt.
De bewoners van het buitengebied willen zekerheid hebben over de kosten van de
aanleg alvorens ze zich gaan aanmelden bij de gemeente.
Regio Achterhoek nodigt de gemeentes uit.
 Terugkoppeling bezoek zandwinning het Reeven n.a.v. het handhavingsverzoek:
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De omgevingsdienst van de provincie heeft op 12/2 samen met de dorpsraad de
verzakking van de walkant bij belt 4 gezien en geconstateerd. Het waterschap wordt
door de deskundige ingelicht en de dorpsraad ontvangt een brief over de melding.
De Provincie is verantwoordelijk voor de storten.
De Dorpsraad maakt zich zorgen over de verzakking van de walkant met eventueel
verontreinigde grond.
 Terugkoppeling bijeenkomst werkgroep toekomst kerkgebouw (Henk en Thea):
Conclusies van de verschillende werkgroepen over de bestemming van het
kerkgebouw waren hetzelfde. Wordt verder besproken. De invulling voor de
leegstand is belangrijk. Is stichting een optie? Aan een bouwkundige wordt advies
gevraagd.
3. Ingekomen stukken
De uitnodiging voor de vergadering van de VKK (Vereniging voor Kleine Kernen)
wordt voor kennisgeving aangenomen en de Dorpsraad meldt zich hiervoor af.
Rolstoelen van de gemeente zijn over en daarom stelt de gemeente voor om
rolstoelpools in de kernen te creëren, zodat deze stoelen geleend kunnen worden.
De desbetreffende mail wordt naar de leden van de Dorpsraad gestuurd ter
beoordeling.
4.Sluiting 1ste gedeelte van de vergadering
Sandra bedankt Ellen voor haar aanwezigheid.
De Dorpsraad heeft van een inwoner de vraag gekregen of er een lantaarnpaal
geplaatst kan worden aan het begin van de Hartjensstraat binnen de bebouwde kom.
Ellen overlegt dit met de ambtenaar die hier over gaat.
De Dorpsraad vervolgt de vergadering zonder de coördinator kleine kernen.

5. Verkeersveiligheid (voorbereiding hoorzitting 27 maart om 18 uur in de
raadszaal Didam):
De Dorpsraad heeft op 7 januari een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente
Montferland ter beoordeling door de bezwarencommissie ivm de verkeersonveilige
situatie in Azewijn.
De Dorpsraad heeft 17 februari een gesprek gehad met de gemeente. De gemeente
geeft aan dat zij ervan uitgaat dat de rondweg (doortrekken N316) er in 2015/2016
ligt. De vrachtwagens die vanaf de zandwinning aan de Azewijnsestraat in Netterden
komen, moeten volgens de gemeente een grote omweg maken. Voor de
vrachtwagens die vanaf het EBT komen is nu een alternatief gevonden. De
gemeente doet hiervoor een voorstel. Als de dorpsraad akkoord is met dit voorstel
dan kan de procedure voor een verbod op doorgaand vrachtverkeer voor o.a. de
Laakweg in gang worden gezet.
Het voorstel is om het buitengebied van Azewijn in afwachting van de rondweg alvast
af te sluiten voor doorgaand vrachtverkeer, behalve de route Gendringseweg /
Dr.Hoegenstraat. Deze route wordt opengehouden voor het vrachtverkeer vanaf de
zandwinning aan de Azewijnsestraat in Netterden. De dorpsraad stelt dat zij een
verbod voor de drie wegen heeft gevraagd, voor het vrachtverkeer van het EBT èn
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de zandwinning en wenst dat het bezwaarschrift wordt behandeld door de
adviescommissie en zich alle rechten voorbehoudt.
De gemeente meldt dat er 20 februari 2014 een gesprek is met vertegenwoordigers
van de zandwinning.
Er wordt niet ingegaan op de vragen over snelheid beperkende maatregelen en
schaven van de bermen.
Op 14 maart heeft de Dorpsraad aanvullende stukken ingediend voor de hoorzitting.
Deze bestaan uit een brief en het bijgewerkte overzicht van acties die de Dorpsraad
vanaf 2011 tot heden heeft ondernomen in het kader van de verkeersveiligheid. Deze
stukken zijn naar de mailadressen uit ons bestand gestuurd.
De toelichting, die wordt ingesproken op de hoorzitting, wordt besproken.
Er is inmiddels een schrijven gekomen van Netterden Zand en Grind b.v.voor een
afspraak met de Dorpsraad over het dossier verkeer en het bezwaarschrift dat op 14
maart is verstuurd naar de Adviescommissie bezwaarschriften.
Sandra zal Netterden Zand en Grind.berichten dat de Dorpsraad de
bezwarenprocedure niet wil doorkruisen en eerst de uitkomst van de procedure af wil
wachten.
6. Bestemmingsplan EBT (ligt ter inzage tot 8 april)
Het ontwerpbestemmingsplan “Euregionaal Bedrijventerrein, fase II” meldt over de
planning voor de aanleg van de rondweg enkel dat dit in de toekomst gebeurt
Het is dus denkbaar dat het EBT is uitgebreid voordat de rondweg er ligt.
Het bestuur van de dorpsraad heeft eerder in haar vergadering uitgesproken dat het
onwenselijk is dat het EBT uitbreidt voordat de rondweg er ligt. Het formele standpunt
van de gemeente is dat een verbod op doorgaand vrachtverkeer in Azewijn en
buitengebied wordt ingesteld als de rondweg er ligt.
De hoorzitting waarin ons bezwaarschrift aangaande verkeer wordt behandeld, vindt
plaats op 27 maart 2014. Het zal enkele weken duren voordat de adviescommissie
bezwaarschriften een advies aan het college van B&W geeft over het bezwaarschrift.
Daarna neemt het college een besluit over het bezwaarschrift.
7. Rondvraag en sluiting
Jeroen geeft aan dat hij zeer binnenkort de website up to date zal maken met de
ontbrekende notulen en nieuwsbrieven.
Voor Sandra is dit de laatste vergadering van de Dorpsraad. Op 1 april draagt ze het
voorzittersschap over aan Henk. Ze was al vanaf de oprichting betrokken bij de
dorpsraad. Eerst als secretaris, de laatste jaren als voorzitter.
Sandra, bedankt voor al die jaren (tomeloze) inzet.
Je neemt na vele jaren met weemoed afscheid. Maar je blijft bij Azewijn betrokken
via de politiek in de gemeente.
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