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Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
09-09-2014
19.00 – 21.00 uur (eerder ivm foto maken voor website)
Barry S, Claudia K, Ans H, Thea P, Henk W, Jeroen O, Clemens B
Pastorie
Ans Heister

1. Opening/notulen
De notulen van de vorige vergadering (08-07-2014) worden vastgesteld.
2. Zienswijze Gendringseweg/Laakweg
Uitslag van de bezwarencommissie is gekomen: Bezwaren van de Dorpsraad ten
aanzien van de onveilige Gendringseweg zijn niet gegrond verklaard.
De gemeente houdt vast aan haar besluit om tijdelijk doorgaand vrachtverkeer toe te
staan op de Gendringseweg en de Dr.Hoegenstraat.
Uit onderzoek zou volgens de gemeente gebleken zijn dat fietsers en voetgangers
beide wegen weinig gebruiken.
"Zodra de Ontbrekende Schakel (rondweg) in gebruik wordt genomen, zal het
verbod op vrachtverkeer met de Dr. Hoegenstraat en de Gendringseweg worden
uitgebreid,"aldus een woordvoerder van de gemeente.
Het EBT ( Euregionaal Bedrijven Terrein) zal er eerder komen dan de rondweg.
Volgens de gemeente heeft het vrachtverkeer van en naar het EBT terrein een
alternatieve route. Ulftse rotonde?
De dorpskern en de Laakweg worden wel afgesloten voor doorgaand verkeer.
3. Rolstoel
De gemeente stelt een gratis rolstoel beschikbaar en deze komt in de berging van
het gebouw van voetbalver. Den Dam te staan. Nader bericht over
voorwaarden,meldpunt en contactpersonen wordt t.z.t. bekend gemaakt.
4. Bericht Ellen van Hierden
Henk heeft 9/9 gesprek gehad met Ellen. (contactpersoon dorpsraad naar gemeente
toe) Zij zal de volgende Dorpsraad vergadering in oktober bijwonen. Communicatie
van de gemeente naar de dorpsraden zal daarbij aan de orde komen.
Wat betreft voortgang glasvezel in het buitengebied: geen nieuwe ontwikkelingen.
5. Planning openbare jaarvergadering
Deze was eerst gepland op dinsdag 18 nov, maar wordt verplaatst naar
25 november ivm beschikbaarheid van 't Aschwinhuus.
Henk zal verder contact opnemen met Ellen en wethouder Tanja Loeff over de
gewijzigde datum.
Het voorstel is dat mevr. Loeff uitleg zal geven over de situatie over de
Gendringseweg en de Laakweg en mogelijk vragen kan beantwoorden wat
verkeersveiligheid betreft.
Mevr. van Hierden zal dan de samenwerking dorpsraad/gemeente toelichten.

SDRA

Stichting Dorpsraad Azewijn

Tevens zal Henk een bericht sturen naar mevr. Edith Starreveld, die op de
jaarvergadering zal spreken over haar werk als gebiedsaanjager van de gemeente
Montferland.
6. Uitnodiging: Organisaties Versterken Elkaar!/Zorgen doen we met elkaar.
Op dinsdag 23 sept. organiseert de gemeente Montferland in samenwerking met
Welcom een interactieve avond voor alle wijk-en dorpsraden.
Thema's die aan de orde komen:
 Toegang tot zorg
 Krimp en vergrijzing
 Samenwerking tussen verenigingen
 Noaberschap
Claudia en Ans gaan er naar toe.
7. Veilig Verkeer
In 2012 heeft de Dorpsraad het Buurtlabel Veilig Verkeer ontvangen.
In principe hebben we ons daarmee verbonden om jaarlijks 1 buurtactie te
organiseren, om daarmee een duurzame verkeersveilige buurt te beogen.
Wat gaan we doen?
We hebben van Veilig Verkeer Nederland (afd. Regio Oost) een bestellijst voor
(gratis) materialen ontvangen.
Clemens zal enkele artikelen (o.a. 30 km stickers) bestellen.
8.Ingekomen stukken
Uitnodiging Inspiratiedag Vereniging van Kleine Kernen op zaterdag 4 okt in Candea
College te Duiven.
Voor deze dag meldt de Dorpsraad zich niet aan.
9. Rondvraag
Claudia:
Medezeggenschapsraad (M.R.) van de basisschool wil in gesprek gaan met de
Dorpsraad over o.a. de toekomst van de basisschool.
Henk zal contact opnemen met M.R.
Barry:
Opgegeven mailadressen van de bewoners bundelen via een speciale bewerking op
de website?
Antwoord: mogelijk in de toekomst, nu nog geen prioriteit.
Henk:
Bericht in den Drammer verschijnt als nieuwsbrief. Kan iedereen lezen.
Volgende vergadering taken/rolverdeling bespreken voor jaarvergadering.
Thea:
Het "Kerkepad" wordt steeds groener door groei van onkruid. Was bedoeld als
looppad voor o.a rollators. Dit wordt steeds moeilijker.
De zandbak van het speeltuintje aan de Brummelhof is erg vervuild.
Henk neemt over beide onderwerpen contact op met Ellen van Hierden.
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10. Sluiting
Dit was de laatste vergadering voor Thea.
De voorzitter bedankt Thea voor haar inzet en inbreng in de afgelopen 4 1/2 jaar bij
de Dorpsraad en we zullen later op gepaste wijze nog officieel afscheid van haar
nemen.
De voorzitter sluit hierbij de vergadering.
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