Notulen

Betreft
Datum
Tijd
Aanwezig
Locatie
Opgesteld

Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
03-05-2016
20.00 - 22.00 uur
Barry S, Ans H, Henk W, Clemens B, Claudia K
Sacristie
Ans Heister

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder dhr. Paul Berntsen.
2.Toekomst broodverkooppunt
Bakker Paul Berntsen is uitgenodigd om aan het begin van de vergadering van
gedachten te wisselen over de toekomst van het brood verkopen in Azewijn.
Wat gebeurt er na 11 oktober met de winkel, waar nu zijn moeder nog brood
enz,.verkoopt?
Paul geeft aan dat het huidige huis van de bakker wordt gesloopt en dat er daarna
geen winkel meer wordt gecreëerd in de nieuw te bouwen woningen.
Hij heeft al een verkooppunt bij een supermarkt in 's-Heerenberg geopend en men
kan tegenwoordig alles online bij hem bestellen en de bestelling wordt aan huis
gebracht.
Het open houden van een winkel in Azewijn is niet commercieel genoeg voor de
toekomst.
Zijn er mogelijkheden om in het dorpshuis een ruimte te creëren voor de
broodverkoop, eventueel door vrijwilligers? Voor de Stichting Dorpshuis Azewijn is dit
bespreekbaar.
Paul ziet zo'n ruimte niet zitten doordat zo'n locatie ook moet voldoen aan allerlei
voorschriften en eisen.
3. Notulen
De notulen van 12-04-2016 worden goed gekeurd.
4.Snelheidsbeperkende maatregelen
Begin maart heeft de gemeente een verkeersmeting uitgevoerd in de
Ompertsestraat.
Naast de meting heeft de gemeente ook gesproken met aanwonenden van deze
straat.
De Dorpsraad heeft een reactie van de gemeente ontvangen.
Hieronder volgt een citaat uit de brief van de gemeente naar de Dorpsraad:
"Eind mei 2016 start de gemeente Montferland met een onderzoek naar
(doorgaande) verkeersstromen door de kern Azewijn. De verkeersstroom door de
Ompertsestraat wordt in het onderzoek ook meegenomen.
Hoewel de etmaalintensiteit van 405 voertuigen op de Ompertsestraat absoluut geen
aanleiding geven tot circulatiemaatregelen, gaan we toch de resultaten van de
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studie goed tegen het licht houden en bezien of we met een kleine ingreep (ergens in
Azewijn) sturing kunnen geven aan het doorgaande verkeer door de straat.
We doen hier op voorhand nog geen toezeggingen over.
Voor dit moment is het treffen van verkeersmaatregelen niet aan de orde.
De intensiteit is dermate laag, het snelheidsgedrag van de passanten is exemplarisch
voor meerdere wegen in de gemeente en het verzet van het merendeel van de
aanwonenden tegen verkeersmaatregels liggen hieraan ten grondslag".
5.Binnengekomen mail
 De vereniging Dorpshuizen en Klein Kernen (DKK) heeft een vacature voor
procesbegeleider leefbaarheidsagenda/dorpsontwikkelingsplan .
Geen animo hiervoor bij de bestuursleden.


Via link https://zoek.overheid.nl/
is het mogelijk om je te abonneren op een emailservice van de staatscourant.
Daarmee kun je per email op de hoogte worden gesteld van publicaties van
gemeente en andere overheden die specifiek jouw omgeving aangaan.
Bijvoorbeeld verkeersbesluiten en bestemmingsplanwijzigingen worden je dan
toegezonden. Dit soort publicaties staan ook op de gemeentepagina van het
Montferland Nieuws. Maar met een abonnement hoef je zelf niet meer te
zoeken.
Barry zal dit bericht ook op de website zetten.

 BUUV streeft er naar de contacten en verbondenheid tussen burgers
onderling en de participatie met hun leefomgeving te vergroten. Via BUUV
kunnen buurtgenoten elkaar ontmoeten door bijvoorbeeld het doen van kleine
klusjes, het delen van hobby's en andere burendiensten.
Hoe meer burgers meedoen, hoe groter de kans op matches tussen vraag en
aanbod.
BUUV geeft tijdens een presentatie meer info en handige tips over het gebruik
van de mogelijkheden van deze buurtmarktplaats.
De Dorpsraad zal BUUV uitnodigen voor de jaarvergadering.
6. Rondvraag/sluiting
Claudia deelt mee dat er eind mei een afspraak is gepland met Mika Heimans van de
gemeente over plan van aanpak/ontwerp betreffende verandering school/schoolplein.
Hij heeft een gesprek met de werkgroep vernieuwing van de St. Jozef basisschool
Azewijn.
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