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Notulen         
 

 
 

Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 10-02-2015 
Tijd:  20.00 - 22.00 uur 
Aanwezig Barry S,  Ans H, Henk W, Jeroen O. 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening/notulen  
De notulen van de vorige vergadering (20-01-2015) worden vastgesteld. 
De notulen van de vergaderingen zullen ook rechtstreeks  naar Ellen van Hierden 
gestuurd worden. 
Wat betreft het 1000 ogen project: Wijkagent Bart Ruesink zal een artikel over dit 
project in de huis aan huis bladen laten plaatsen. Plaatsing in den Drammer is ook 
een optie.  
De redactie van den Drammer zal de reactie van de Dorpsraad  over de E-Drammer 
in behandeling nemen.  
 
2. Uitnodiging gemeente over de Gendringseweg/dr.Hoegenstraat 
Op 25 februari a.s. vanaf 17.30 uur is de Dorpsraad uitgenodigd voor een 
bijeenkomst samen met de bewoners van de Dr. Hoegenstraat en de Gendringseweg 
op het gemeentehuis in Didam.  
De verkeersdeskundige dhr. Fijnhout, wethouder Tanja Loeff en de coördinator 
kleine kernen Ellen van Hierden zullen hierbij aanwezig zijn.  
Tijdens deze bijeenkomst zal gesproken worden over verkeersvragen uit Azewijn en 
zal een toelichting worden gegeven op de verkeersmeting die is uitgevoerd. 
De Dorpsraad heeft een mail ontvangen namens enkele  aanwonenden, die een 
procedure hebben lopen bij de advies bezwarencommissie. 
De uitnodiging doorkruist de procedure van de aanwonenden. 
De Dorpsraad gaat wel in op de uitnodiging van de gemeente. Henk overlegt met 
Ellen over verslaglegging door de gemeente. Antwoorden op vragen tijdens de 
openbare vergadering willen we publiekelijk maken op de website van de Dorpsraad.  
 
 
3.Voorschot vergader- en onkosten 2015 
Claudia zal enkele kostenposten opsturen naar Ellen van Hierden. 
De jaarlijkse kosten voor instandhouding  AED  bedragen  €160 (excl BTW) .  
 
 
4. 11 dorpentoer 
Claudia wordt namens de Dorpsraad contactpersoon voor de 11 dorpentoer. 
Ans zal dit doorgeven aan de voorzitter van de fanfare, zodat ze samen enkele 
vergaderingen hiervoor kunnen bijwonen. 
 
 
5. Binnen gekomen post/mail 
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 Aanbevelingen van het Plattelandsparlement door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken is ter kennisgeving aangenomen. 

 Henk stuurt reactie terug naar Edith Starreveld over haar voorstel om te praten 
over vervoer en ontmoeting in de diverse dorpen/wijken. Dit onderwerp is vorig 
jaar tijdens haar  kennismakingsbijeenkomst met de Dorpsraad al ter sprake 
gekomen. 
 

6. Rondvraag 
In 2015 zal de Dorpsraad samen met de basisschool een invulling gaan geven over 
een actie n.a.v. Buurtlabel Veilig Verkeer. 
Henk vraagt verkeersouder Nicole Messing om in de volgende vergadering  op 10 
maart hierover van gedachten te wisselen. 
 
Jeroen kijkt inloggegevens na bij one.com account ivm domein overzetting en zal dit 
aan Barry doorgeven. 
 
Henk en Jeroen gaan 25-02 naar de bijeenkomst van de gemeente over vragen 
betreffende de Gendringseweg en de Dr.Hoegenstraat. 
 
7.Sluiting 
 
 
 

 
 
 
 


