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Notulen         
 

 
 

Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 23-12-2014 
Tijd:  20.00 - 21.45 uur 
Aanwezig Barry S,  Ans H, Henk W, Clemens B 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening/notulen 18/11 en openbare jaarvergadering 25/11 
De notulen van de vorige vergadering (18-11-2014) worden vastgesteld. 
Wat betreft het onderhoud van het Kerkepad: Beheerder van de gemeente gaat er 
naar kijken. Indien het onderhoud niet op orde is volgens een bepaald 
kwaliteitsniveau zal er actie worden ondernomen. 
Zodra de bevindingen bekend zijn, zal Ellen van Hierden  het de Dorpsraad laten 
weten.  
Wat betreft de vraag van de Stichting Verjaardagsactie over vergoeding van de 
gevraagde bankjes op het kerkplein en kerkhof: De desbetreffende 
beleidsmedewerker van de gemeente laat weten dat er reeds een bank staat, dat 
niet in eigendom en beheer van de gemeente is. De gemeente is niet voornemens 
om meer banken te plaatsen.  
Notulen van de openbare jaarvergadering worden goedgekeurd. 
 
2. Rolstoelvoorziening 
Posters voor de rolstoelvoorziening worden verspreid op diverse plekken in het dorp. 
(kantine, aanplakzuil) 
 
3. Verkeer 
Naar aanleiding van vragen over de Gendringseweg en de Dr. Hoegenstraat tijdens 
de openbare jaarvergadering, worden de aanwonenden en de Dorpsraad  door de 
gemeente uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis in Didam. 
De planning eind januari/begin februari. 
Daarbij zullen de verkeersdeskundige, dhr. Fijnhout, en wethouder Loeff aanwezig 
zijn. 
Henk stuurt een mail om bij voorkeur 's avonds de bijeenkomst te houden om zoveel 
mogelijk mensen de gelegenheid te geven om te komen. 
 
Afgelopen week is er weer een telling gehouden door de gemeente op de 
Gendringseweg. 
 
Er is geconstateerd dat er langs de school geregeld vrachtwagens voor Agri-Gelre 
rijden. Wijst het navigatie systeem deze route aan? Andere route veiliger? 
Bewegwijzering anders?  
Overleg met de verkeersdeskundige  volgt. 
In 2015 zal de Dorpsraad samen met de basisschool een invulling gaan geven over 
een actie n.a.v. Buurtlabel Veilig Verkeer. 
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4. Vergaderdata 2015 
Jeroen zal een dezer dagen de vergaderdata voor 2015 samenstellen en dit naar de 
bestuursleden doormailen.  
 
5. 11dorpentoer 
Op de tweede zondag  van september vinden er sinds 2 jaar culturele optredens 
plaats in de kernen van Montferland in samenwerking met de gemeente en Welcom 
van 11-16 uur. Het is de bedoeling dat bezoekers van de ene naar het andere 
evenement  kunnen  fietsen. Kan ook per auto.  
Afgelopen jaren hebben fanfare, dweilorkest en koor U-nique voor optredens 
gezorgd bij 't Aschwinhuus..  
Dit jaar is het  evenement op zondag 13 september. 
Bijna elke kern heeft voor de organisatie een afvaardiging namens de dorps/ of 
wijkraad. Azewijn wordt vertegenwoordigd door de fanfare. Graag zou de fanfare zien 
dat de11 dorpentoer onder de paraplu van de Dorpsraad zou komen.  
Dit jaar zal de fanfare nog deelnemen aan de voorbereiding voor de toer.  
De organisatie bemoeit zich niet inhoudelijk met de optredens. Het betreft enkele 
keren een vergadering. Welcom/gemeente zorgen voor de P.R. 
 
De Dorpsraad heeft te kennen gegeven dat de 11 dorpentoer ( in Azewijn) in de 
toekomst onder haar  regie/vlag kan komen. Ans neemt contact op met de voorzitter 
van de fanfare. 
 
6. Binnen gekomen post/ mail 

 Uitnodiging interactieve bijeenkomst wijk- en kerngericht werken op 13 januari 
2015 van 19-22 uur. Zie mail van de gemeente.  
Het is van belang dat we wel aanwezig zullen zijn. 
Henk stuurt mail dat de Dorpsraad aanwezig zal zijn. Wie gaan er naar toe?  
In een mail vraagt Henk  ieders reactie wel/niet meegaan naar de bijeenkomst. 

 

 Glasvezel buitengebied:  mail van VKK (Vereniging Kleine Kernen) 
"De provincie gaat samen met de gemeenten een soort Liander oprichten, 
maar dan voor glasvezel in het buitengebied waar de commerciële 
aanbieders, zoals Reggefiber niet komen. Gestart wordt met de gemeenten in 
de regio Achterhoek. Deze gemeenten hebben een intentieverklaring 
ondertekend waardoor zij aandeelhouder worden en zorgen voor een deel van 
de benodigde investering. In 2015 moet het nieuwe bedrijf starten."                                   

           De Dorpsraad wil meedenken over uitrol, wacht uitnodiging van gemeente af.                    
           Glasvezel is voor de particulier duur in aanleg. 5G heeft de toekomst. 

 Mail ongeruste (nieuwe) bewoner n.a.v. druk verkeer op kruispunt: 
Ompertsestraat/Marssestraat. Deze  is door Henk beantwoord.    

 

 Ans heeft contact gehad met coördinator Vrijwilligersplein Montferland: 
Martien ten Hoeve. Via de website van Welcom kan de Dorpsraad gebruik 
maken van oproep voor vrijwilligers. 
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 De Dorpsraad maakt geen gebruik van de uitnodiging van politie Oost 
Nederland/team Montferland om op 13 januari samen met andere dorpsraden 
van gedachten te wisselen over alertheid en melding bij politie in geval van 
een inbraak. 

 

7. Rondvraag                                                                                                                                     

Barry overlegt met zijn website bouwer over website/domeinnaam van de dorpsraad 

 
8.Sluiting 
De voorzitter wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. 
 
Volgende vergadering: 20 januari  (niet 13/1 ivm bijeenkomst gemeente) 
 
 
 
 

 
 
 
 


