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Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
30-06-2015
20.00 - 22.00 uur
Claudia K, Ans H, Henk W, Jeroen O, Clemens B,Barry S
Wijkagent Bart Ruesink.
Sacristie
Ans Heister

1. Opening
De voorzitter heet wijkagent Bart Ruesink van harte welkom en geeft hem hierna het
woord.
2. 1000 ogen project
Bart Ruesink vertelt hierover.
Voorkomen van criminaliteit is de insteek van dit project.
Het is de bedoeling dat buurtbewoners zich verenigen in een whatsapp groep en
informatie delen over verdachte personen en situaties, met elkaar en de politie.
Hoe meer mensen meedoen, hoe meer toezicht in de buurt gegarandeerd is.
Volgens de wijkagent dalen de criminaliteitscijfers door het project.
Maximaal 50 deelnemers kunnen er in 1 whatapp groep, die wordt aangemaakt door
een buurtbewoner en dus de beheerder is.
Een persoon uit de groep informeert andere groepsleden bij verdachte personen en
situaties en iemand uit de groep schakelt de politie in via 112.
In de Hangaarts ('s-Heerenberg) zijn ze er al mee begonnen.
Opzet is de uitrol van het 1000 ogen project in de gemeente Montferland.
Personen, die mee willen doen in een groep, krijgen instructies van de politie over
het systeem. Waar moet je op letten?
Voorstel is om in den Drammer van september een stukje te schrijven over het 1000
ogen project en info hierover te geven op de openbare jaarvergadering op dinsdag
24 november. 1 uur reserveren hiervoor.
Bart Ruesink laat weten dat een collega van hem de info die avond zal verzorgen.
Henk zal aan de politie doorgeven of deze datum wel/niet definitief is. Ans
informeert bij 't Aschwinhuus.
3. Notulen vorige vergadering op 12-05-2015
Deze worden goed gekeurd.
4. 11Dorpentoer op 13 september a.s.
Claudia vermeldt dat de fanfare en popkoor U-nique meedoen.
Vanaf 13 uur heeft Avitera een programma.
Het budget is vast gesteld op €200. Claudia heeft contact hierover met de voorzitter
van de fanfare. Welcom zorgt voor verdere propaganda.
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5. Vragenlijst interview
In september a.s. gaat een campagne van start om het werk van de wijk- en
dorpsraden onder de aandacht te brengen bij de inwoners van de gemeente
Montferland.
De coördinatoren van de wijk/dorpsraden zorgen voor artikels op de
gemeentepagina's naar aanleiding van een vragenlijst.
De doorgemailde vragenlijst wordt ingevuld en Henk zal deze samen met een
recente foto van het bestuur naar Ellen van Hierden sturen.
6. Website
Jeroen en Barry zijn bezig om een nieuwe website op te laten zetten via het bedrijf
van Barry. Kosten €86,40 per jaar.
Eerst moet het mailadres, dat Edwin Kock destijds heeft opgegeven, afgezegd
worden.
Jeroen is hiermee bezig.
Afgesproken wordt dat Jeroen en Barry zo snel mogelijk een opzet (laten) maken
voor een nieuwe website en dat de andere leden daar op kunnen reageren.
7. Binnen gekomen stukken
Voorlopig geen verdere acties van de Dorpsraad naar aanleiding van berichten van
een inwoner over de verkeersoverlast in Azewijn.
In een mail naar de inwoner heeft de voorzitter op 27 april de standpunten van de
Dorpsraad naar voren gebracht.
Overlast is momenteel gedeeltelijk te wijten aan de tijdelijke afsluiting van de
Meilandsedijk. De verkeersdeskundige is op de hoogte.
Indien de desbetreffende inwoner er behoefte aan heeft om zijn standpunten nog
verder toe te lichten, nodigt de Dorpsraad hem van harte uit voor de volgende
vergadering.
Naar aanleiding van klachten van aanwonenden van de Hartjensstraat over de kapot
gereden bermen, heeft de voorzitter een voorstel naar de gemeente gestuurd om
betonstenen aan te laten brengen in de bermen.
8.Rondvraag/sluiting
De voorzitter wenst iedereen een fijne vakantie.
Hij zal voor de volgende vergadering het stukje voor den Drammer over het 1000ogen project naar de andere bestuursleden mailen ter beoordeling. Het
kermisnummer verschijnt in de buurt van 21 september.

Volgende vergadering: 8 september in de sacristie
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