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Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
22-03- 2016
20.00 - 22.00 uur
Barry S, Ans H, Henk W, Claudia K., Clemens B
Sacristie
Ans Heister

1. Opening/notulen
De voorzitter heet iedereen welkom.
Hij deelt mee dat Jeroen tot in de zomer beperkt aanwezig kan zijn op de
vergaderingen ivm werkomstandigheden.
Notulen van 01-03 worden goed gekeurd.
Barry zal het stukje over de glasvezel nog op de website zetten.
2. Verkeer
De Dorpsraad heeft actie ondernomen naar aanleiding van de mail van een inwoner
over de verkeersoverlast.
Het betreft het kruispunt Leppestraat/ Ompertestraat/Marssestraat/Hartjensstraat.
Schriftelijke beantwoordingen zijn naar de gemeente, inwoner, buurtbewoners
gegaan.
De Dorpsraad heeft tevens gereageerd op de website naar aanleiding van een
oproep over bevindingen betreffende afsluiting wegen voor doorgaand vrachtverkeer.
Op de Gendringseweg is het rustiger en veiliger geworden.
Vrachtwagens die in het dorp moeten zijn, mogen, net als auto’s niet harder rijden
dan 30 km per uur. Wij dringen er bij politie en gemeente op aan deze snelheid te
handhaven. Dat vrachtwagens in dienst van de overheid harder rijden zal eveneens
door ons bij de gemeente gemeld worden. Bij het instellen van de 30 km zone zijn in
een aantal straten drempels aangelegd om de snelheid te beperken. Ook in de
Leppestraat. Dat is niet het geval in de Ompertsestraat. Wij hebben de gemeente
verzocht ook hier snelheidsbeperkende maatregelen te nemen.
Het in de binnenbocht langdurig parkeren van vrachtwagens in de Marssestraat
wordt onder de aandacht van de gemeente gebracht
De gemeente heeft ondertussen meetlussen op verschillende straten geplaatst.

3. Binnen gekomen post/mail
 Kranten artikel over verkoop reststroken groen: wordt ter kennisgeving
aangenomen.
 Uitnodiging wethouder Tanja Loeff. Ze wil op 5 juli de laatste vergadering van
de Dorpsraad voor de zomervakantie bijwonen.
De voorzitter zal Ellen van Hierden bericht doen dat dit oké is.
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4. Rondvraag /sluiting
De voorzitter heeft een verzoek ingediend bij de Verrijzenis parochie dat de
Dorpsraad op de hoogte gesteld wil worden over de ontwikkelingen in verband met
bestemmingswijziging van de Mattheuskerk.
Barry deelt mee dat de wesite van de Dorpsraad nu de mogelijkheid heeft om je
email te registreren om nieuwe berichten te ontvangen.
In de volgende den Drammer vermelden.
De Dorpsraad heeft signalen ontvangen van Azewijnse inwoners, dat ze het op prijs
stellen dat er in de toekomst een brood verkooppunt zal komen als Riek Berntsen
ermee stopt.
Ans zal contact opnemen met Paul Berntsen en hem zo nodig uit nodigen voor een
gesprek.
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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