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1.Opening
2. Notulen
De notulen van de vorige vergadering (23-12-2014) worden vastgesteld.
Wat betreft het niet vergoeden door de gemeente van de gevraagde nieuwe bankjes
op het kerkplein en kerkhof: Ans heeft hierover contact gehad met de Locatieraad en
de Stichting van de Verjaardagsactie. Stichting zal kerkhof en kerkplein op laten
knappen.
Henk zorgt voor de grote poster over rolstoelgebruik op de aanplakzuil.
Er is nog geen uitnodiging van de gemeente ontvangen over gesprek met de
aanwoners Gendringseweg en de Dorpsraad.
Barry zal nog terug komen op de domein en hosting website voor de Dorpsraad.
3.Vergaderdata 2015
De voorgestelde data worden met 2 wijzigingen vastgesteld: 16/6 wordt 30/6
en 15/9 wordt 8/9. Jeroen zal het schema op de website zetten.
4. 1000 ogen project
Buurtbewoners verenigen zich in een whatsapp groep en delen informatie over
verdachte personen en situaties met elkaar en de politie. Hoe meer mensen
meedoen, hoe meer toezicht in de buurt gegarandeerd is.
Wijkagent Bart Ruesink heeft gevraagd of er interesse hiervoor is in Azewijn.
Laat dit dan weten aan de Dorpsraad.
Henk zal een flyer ophangen bij de kantine van vv den Dam en hij zal Nicole
Messing vragen om op school ook een flyer op te laten hangen.
Als er voldoende respons komt, nodigt de Dorpsraad de wijkagent uit voor nadere
info over dit project.
5.Binnen gekomen stukken
* Informatie bijeenkomst over provinciale ondersteuning en subsidies betreffende
leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen op 22 januari in Arnhem:
Ter kennisgeving aangenomen.
* Op 13 januari zijn 2 bestuursleden van de Dorpsraad naar de interactieve
(nieuwjaars)bijeenkomst voor wijk-dorpsraden, gemeenteraad, wethouders geweest..
Er werd met elkaar gesproken over wijk-en kerngericht werken: "Wat betekent dat
voor u? Wat moet anders? Welke rol heeft u hierin?"
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Dorps- en wijkraden werken met verschillende belangen.
De communicatie/samenwerking met de coördinator kleine kernen werd, ook door
Dorpsraad Azewijn, als positief ervaren. Aandachtspunt blijft de communicatie naar
de gemeente toe.
Uinodiging ontvangen voor een vervolgbijeenkomst op 3 februari. Er wordt dan
nader ingegaan op thema's die op 13 januari veelvuldig aan bod kwamen. Te
denken aan: verwachtingen, communicatie, betrokkenheid, invloed.
Dorpsraad Azewijn zal hier geen vervolg aan geven.
6.Rondvraag
Naar aanleiding van bericht over E-Drammer in de laatste Den Drammer: De Dorpsraad is
van mening dat de papieren versie goed gelezen wordt door jonge en oudere inwoners.
Dit is afgeleid uit opmerkingen van lezers naar de Dorpsraad. We horen ook dat de digitale
versie minder aandacht zal krijgen.Bovendien maken niet alle oudere inwoners gebruik
van internet, e-mail, tablet of smartphone. De Dorpsraad realiseert dat er tegenwoordig
andere communicatie technieken zijn.Op de website van Den Dam kan men elke editie
terug vinden.
Ans stuurt een mail naar de redactie van Den Drammer, waarin de Dorpsraad aangeeft
dat deze een voorstander is om voorlopig door te gaan met de 4 gedrukte versies per jaar.
7. Sluiting
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De politie doet zijn best om de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt te waarborgen,
maar heeft hierbij uw hulp wel nodig. U weet immers als geen ander wat er leeft in
uw buurt en wat bij u in de straat afwijkend gedrag is. In Nederland is men inmiddels
in diverse plaatsen gestart met

Geachte buurtbewoner,
De politie doet zijn best om de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt te waarborgen,
maar heeft hierbij uw hulp wel nodig. U weet immers als geen ander wat er leeft in
uw buurt en wat bij u in de straat afwijkend gedrag is. In Nederland is men inmiddels
in diverse plaatsen gestart met het zogenaamde 1000 ogen project, Kort samengevat
houdt dit in dat buurtbewoners zich
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