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1. Opening/notulen
De voorzitter heet iedereen welkom.
Notulen van 26-01-2016 worden goed gekeurd.
Als er bij de gemeente wat bekend is over de bestemmingswijziging van de kerk,
krijgt de Dorpsraad hierover bericht.
De bijdragen van de gemeente voor 2014 en voorschot 2015 zijn geregeld.
2. Betreffende de mail van een inwoner over verkeersoverlast:
De Dorpsraad heeft deze mail doorgestuurd naar de gemeente en beraadt zich op
verdere acties
Dorpsraad heeft contact gehad met GIJS.
Bewegwijzering van vertrekkende vrachtwagens is door GIJS reeds aangepast:
vrachtwagens worden naar links , de Ompertsestraat, op gestuurd.
Bij de Dorpsraad zijn weinig klachten binnengekomen van overlast van
vrachtwagens, ook niet bij navraag.
3. Verkeer
Is er inderdaad sprake van doorgaand vrachtverkeer, dat geen bestemmingsverkeer
is? Telling op de Laakweg volgt.
Op de website worden ook de bevindingen van de dorpsgenoten gevraagd die aan
de straten wonen, welke afgesloten zijn voor doorgaand vrachtverkeer.
Bericht van verkeersdeskundige Kees Fijnhout:
De kosten voor het bureau ten aanzien van evaluatie met betrekking tot natuurlijk
sturen in Azewijn zijn schrikbarend hoog. Zodra er een nieuwe offerte is ontvangen,
zal contact opgenomen worden met de Dorpsraad.
4. Besteding compensatie gelden windmolens
Het gesprek met Mika Heymans van de gemeente voor (gedeelte?) besteding van de
€10.000 van de windmolens voor de gezonde school / aanpassing schoolplein is
positief ontvangen.
Ook neemt de voorzitter contact op met Frank Wissink van het Waterschap over
(gedeelte) besteding van de €10.000 van de windmolens. Het gaat om de aanplant/
begroeiing/ aanleg steiger langs de Laak aan de Laakweg. De gemeente staat hier
ook welwillend tegenover.
De Laak is een open water, waar het Waterschap zeggenschap over heeft.
Ongeveer 1 meter van de oever is van het waterschap.
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5.Ontvangen post/mail
 Mail over zwerfvuil opruimdag wordt ter kennisgeving aangenomen.
 Welcom organiseert op 16 maart een brainstormavond over de invulling van
haar toekomstige culturele koersbepaling. Hoe kan de leefbaarheid d.m.v.
cultuur in de dorpen en stad vergroot worden? Aanmelden voor 9 maart.
Clemens is voornemens om naar deze avond te gaan.
 Bericht over aanleg glasvezel in buitengebied wordt in den Drammer vermeld.
Ans schrijft hierover een stukje voor den Drammer.
Barry zet het bericht op de website.
6.Rondvraag / sluiting
De voorzitter sluit om 22 uur de vergadering met de mededeling dat de volgende
vergadering niet 15 maart is, maar 22 maart.
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