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Notulen         
 

 
 

Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 12-05-2015 
Tijd:  20.00 - 22.00 uur 
Aanwezig Claudia K, Ans H, Henk W, Jeroen O, Clemens B. 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening/notulen  
De notulen van de vorige vergadering (14-04-2015) worden vastgesteld. 
Nicole Messing heeft zich voor vanavond afgemeld, wordt vervolgd.  
Wijkagent Bart Ruesink heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging. 
"Zomer in Gelderland" zal op 13 aug. plaats vinden. 
De Dorpsraad heeft bericht van Ellen van Hierden gehad over plan "Hartjenshof": 
Er zijn 4  kavels te koop op grond van de gemeente,waarvan 1 kavel verkocht is.  
De overige grond is niet van de gemeente. 
 
2. Bijeenkomst wijk- en dorpsraden op 15 april betreffende huisvestingsvisie 
basisonderwijs 
De huisvestingsvisie is door het college van B &W samen met de schoolbesturen 
opgesteld. De dorps/wijkraden en medezwggenschapsraden kunnen hun mening 
hierover geven. Deze reacties zullen  vervolgens betrokken bij het advies aan de 
gemeenteraad.  
Mevr. Loeff is namens het college aanwezig. 
Enkele opmerkingen: 

 De opheffingsnorm betreffende de basisschool wordt vastgesteld door het 
Ministerie van OCW op basis van het aantal jongeren op 1 januari 2016. 

 De schoolbesturen gaan over het al dan niet sluiten van een school en niet de 
gemeente. 

 Vanaf 1 januari 2015 is het schoolbestuur verantwoordelijk voor al het 
onderhoud.  

           De gemeente houdt een oogje in het zeil, omdat op het moment dat er geen    
           onderwijs meer in een gebouw wordt gegeven, het gebouw op basis van de                        
 wet terugkomt naar de gemeente. Dus de gemeente heeft belang bij het goed 
 onderhouden van onderwijsgebouwen. 

 De eigendom (grond en gebouw)komt  op basis van de wetgeving weer terug 
bij de gemeente, als er geen onderwijs meer wordt gegeven in het gebouw. 

 Leegstaande scholen/panden worden zo nodig door de gemeente gesloopt. 

 Er wordt aandacht gevraagd voor de verkeersafwikkeling. 
Daar waar kinderen naar een andere school/kern moeten, is het van belang 
dat de kinderen  er veilig kunnen komen. De gemeente is hierbij betrokken.  
 

Opmerking: In Azewijn worden de leegstaande lokalen van de basisschool St. Josef 
heringericht. In september is er een vergadering van het schoolbestuur met de M.R. 
over de toekomst van de school. 
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3. Plaatsing borden Gendringseweg en Dr. Hoegenstraat 
De borden, die aangeven dat bovengenoemde wegen afgesloten worden voor 
doorgaand vrachtverkeer, zijn besteld. 
Tot 11 mei kon, volgens wettelijke procedures, bezwaar worden ingediend.  
 
4. Kansenavond van Welcom op 30 maart 
De Dorpsraad kreeg van een inwoner een verslag van deze avond, waarbij deze 
persoon aanwezig was.  
Tijdens deze avond kwam o.a. BUUV naar voren. 
BUUV is de digitale buurtmarktplaats voor en door bewoners waar vraag en aanbod 
elkaar vinden. Bij BUUV gaat het om diensten die je als bewoners voor elkaar kan 
doen zonder dat er iets tegenover staat. 
Inwoners kunnen zelf een eigen bericht / oproep plaatsen of direct reageren op de 
vraag van iemand anders. BUUV gaat ook in Montferland komen en zal samen door 
inwoners in de markt gezet worden en onderhouden worden. 
De Dorpsraad is van mening dat de BUUV in Azewijn (nog) niet van toepassing is 
ivm de grote sociale contrôle onderling. 
Vervoersproblemen kenen we hier ook (nog) niet.  
De voorzitter mailt de reacties van de Dorpsraad naar de inzender van het verslag.  
 
5. Rondvraag. 
De voorzitter deelt mee dat de aankoop voor de grond ten behoeve van de rondweg 
is gestart. 
De provincie heeft een instituut ingeschakeld voor de procedures voor de 
onteigening.  
 
Jeroen kan geen berichten meer  op de website van de Dorprsraad plaatsen. Kan de 
oorzaak niet achterhalen. 
Jeroen neemt contact op met Barry over (nieuwe, andere) opbouw.  
De website bouwer van het bedrijf van Barry kan mogelijk duidelijkheid bieden en het 
probleem oplossen.Toezicht en beheer in principe door deze persoon laten doen in 
de toekomst. 
 
Tot nu toe geen berichten voor den Drammer van juni, eventueel melding maken van 
nieuwe website.  
Jeroen houdt ons op de hoogte van de voortgang, Henk houdt de deadline voor 
aanleveren  berichten  in Den Drammer in de gaten. Hij zal zorg dragen voor 
eventuele plaatsing. 
 
 
6. Sluiting 
 
 
 


