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Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
22-05-14
19.30 – 22.00 uur
Claudia K, Ans H, Henk W, Clemens B, Barry S
Pastorie
Mevr.Edith Starreveld van Welcom.(gebiedsaanjager)
Ans Heister

1. Opening/ bezoek gebiedsaanjager
Henk opent de vergadering en heet in het bijzonder mevr. Edith Starreveld welkom.
Zij zal het eerste gedeelte van de vergadering bijwonen.
Mevr. Starreveld is sinds 1 april gebiedsaanjager van de gemeente Montferland.
Wat houdt dit in?
Per 1 januari 2014 is er in de gemeente een sociaal team opgericht, verdeeld over 2
teams: 1 team voor de voormalige gemeente Bergh en 1 team voor de voormalige
gemeente Didam.
Het team Bergh bestaat uit 8 personen:
- deskundigen van MEE ( MEE ondersteunt mensen met een beperking)
- wijkverpleegkundigen
- Welcom
- WMO loket van de gemeente
- maatschappelijk werk
Het is de bedoeling dat het team weer onderverdeeld wordt in kleine groepjes, die de
kernen gaan bezoeken. Het huidige WMO loket vervalt.
De gebiedsaanjager ondersteunt initiatieven van en voor vrijwilligers. Zij vormt een
verbindende schakel tussen het sociale team en de vrijwilligers.
De werkzaamheden van de teams moeten nog verder uitgewerkt worden.
Straks komt er 1 telefoonnummer voor de hulpvraag. Reclame campagne volgt.
In het najaar wordt verdere uitleg bij de diverse verenigingen in de kernen gegeven..
Voorstel is om dit in de jaarvergadering van de Dorpsraad te doen.
Vraag van de Dorpsraad: Kan mevr.Starreveld helpen bij het opzetten van een
informatiepunt tijdens de ontmoetingsochtenden op de 1ste maandag van de
maand? Zijn er vrijwilligers, die kunnen helpen met papieren/aanvragen invullen?
Mevr. Starreveld heeft contacten met vrijwilligers van Welcom, die hulp kunnen
bieden bij papieren invullen.
Ze neemt eerst contact op met Annie Hermsen van de Locatieraad om plan uit te
kunnen voeren. Wordt vervolgd.
Mevr. Starreveld verlaat de vergadering en de Dorpsraad gaat verder met de
2. Notulen
De notulen van de vorige vergadering (29-04-2014) worden vastgesteld.
Betreffende punt 2: De Dorpsraad zal (nog) geen stappen ondernemen n.a.v. het
verkeersbesluit van de gemeente, dat medio mei in de bladen is gepubliceerd.
Enkele inwoners hebben gereageerd op het feit dat de Gendringseweg en de Dr.van
Hoegenstraat niet afgesloten wordt voor doorgaand vrachtverkeer.
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Hoorzitting afwachten.
Elke inwoner kan reageren op het verkeersbesluit.
Betreffende receptie schutterij:
De Dorpsraad geeft €15 voor de receptie van het 125 jarig jubileum van de schutterij.

3. Omroep Gelderland
Volgend jaar neemt omroep Gelderland opnieuw contact op met de Dorpsraad over
het spelprogramma "zomer in Gelderland".
Dit jaar al veel activiteiten in het dorp.
4. Bijenkomst daling basisschoolleerlingen.
Henk is naar de bijeenkomst in Gouden Handen geweest, die ging over de
toenemende krimp en de daling van het aantal basisschool leerlingen in de
gemeente.
Half juni laat de regering in een brief weten wat het minimale aantal leerlingen per
school zal zijn.
Azewijn blijft voorlopig open volgens de prognoses.
Commissie is voor 3 jaar aangesteld om in Montferland onderzoek te doen.
Netterden/Azewijn combinatie?
5. Ingekomen stukken
Brief ontvangen van de gemeente over de resultaten van de verkeerstelling.. Dit
betreft een reactie op een brief die de Dorpsraad op 13 september 2013 naar de
gemeente heeft gestuurd. Het betreft vragen van de Dorpsraad over het schaven van
de bermen en over snelheidsverlagende maatregelen.

6.Rondvraag
Barry: De gemeente stelt gratis een rolstoel ter beschikking. Is hier in Azewijn
behoefte aan? Waar kunnen rolstoelen ter beschikking staan? Wie draagt er dan
zorg voor?
Henk neemt contact op met Eric Bolder over mogelijk een locatie bij de
voetbalvereniging. Vrijwilliger Frans Thomassen als beheerder van de rolstoelen?
Ans: Wanneer komt de volgende nieuwsbrief uit? Onderwerpen?
Besloten wordt dat de voorzitter een opzet maakt en dit mailt naar de andere leden,
zodat de brief in een volgende vergadering definitief gemaakt kan worden.
Onderwerpen o.a.: Aankondiging Welcom info op jaarvergadering/ rolstoel(en).
Henk: De Dorpsraad ontvangt t.z.t. nog geld van de windmolens. Dit blijft onder de
aandacht.

7.Sluiting
Henk sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/ haar inspraak.
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