
SDRA  S t i c h t i n g  D o r p s r a a d  A z e w i j n  

 

 

Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  12-04-2016 
Tijd  20.00 - 22.00 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Henk W, Clemens B 
Gast  mevr. Ellen van Hierden, coördinator dorps-wijkraden van de gemeente  
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening/notulen  
De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder mevr. Ellen van Hierden  
Notulen van 22-03-2016 worden goed gekeurd. 
 
2. Betreffende de meest recente reacties van een inwoner over verkeersoverlast 
omgeving kruising Leppestraat/Ompertsestraat/Marssestraat/Hartjensstraat. 
De Dorpsraad heeft geantwoord dat het besluit van de gemeente Montferland 
afgewacht wordt.  Er wordt verwezen naar de brief van de Dorpsraad maart j.l. naar 
de gemeente, desbetreffende inwoners, verkeersdeskundige.  
Snelheidsmeters (smilies) worden aangebracht op meerdere plaatsen in het dorp. 
Verschillende inwoners aan de Ompertsestraat willen liever geen drempels in  deze 
straat. De verkeersdeskundige is hiervan op de hoogte. Als er aanpassingen moeten 
komen, dan in overleg met de  bewoners van de Ompertsestraat.   
Bestemmingsverkeer mag in de Leppestraat rijden, uiteraard wel houden aan de 
maximale snelheid.  
Ellen neemt contact op met wethouder Tanja Loeff.  
 
3. Uitnodigingen 

 Paul Berntsen zal 3 mei om 21 uur tijdens de vergadering van de Dorpsraad 
vertellen over zijn ideeën betreffende de toekomst van een  
broodverkooppunt?  als in het najaar zijn moeder stopt met de winkel.  

 Wat zijn de mogelijkheden? 
 De geplande vergadering van 10 mei komt hiermee te vervallen.  

 Dhr. Hermans, secretaris van de Verrijzenis parochie, wil de Dorpsraad op de 
hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen in de Verrijzenisparochie en in 
het bijzonder in Azewijn.  
Hij wil op 10 mei om 20 uur komen voor een gesprek. 
Henk, Clemens en Barry zullen daarbij aanwezig zijn. 
De voorzitter stuurt een mail ter bevestiging van deze afspraak. 
 
 

4. Auto delen Achterhoek  
Vanuit de DKK  Gelderland (Vereniging voor  Dorpshuizen en Kleine Kernen) wordt 
de mogelijkheid geboden om in een dorp een auto te delen. Dit is een systeem, 
waarbij een deelauto op een vaste locatie tegen betaling ter beschikking wordt 
gesteld aan de leden van de auto deel organisatie. Eigen risico €300. 
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5. Natuurlijk Sturen 
De planning voor het evalueren van het natuurlijk sturen volgt binnenkort. In ieder 
geval dit jaar.  
Dit  betreft de evaluatie van de herinrichting van de diverse wegen in het 
buitengebied van Azewijn. 
Ellen informeert bij de verkeersdeskundige over de datum van aanpak ivm de 
jaarvergadering.  
 
6. Rondvraag 

 Clemens zal een jaaractieplan 2016 naar buurtactie Veilig Verkeer sturen. 
 Hij zal daarin de verkeersremmende maatregels van het afgelopen jaar 
 benoemen.  

 Barry vermeldt dat de basisschool de manier van lesgeven gaat veranderen. 
Er zal gekeken worden naar individuele lesgeving en zelfstudie  van de 
kinderen. Groepen blijven samengevoegd en  aanpassingen van het gebouw 
zullen plaatsvinden. Schoolplein krijgt ook een andere uitstraling.  Continue 
rooster is mogelijk. Enquete volgt.  

 Henk vermeldt dat de compensatiegelden voor de windmolens gereserveerd 
blijven voor het dorp.  
 

6.Rondvraag / sluiting 
 
De voorzitter sluit om 22 uur de vergadering met de mededeling dat de volgende 
vergadering niet 10 mei is, maar 3 mei  ivm bezoek van Paul Berntsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   


