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Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  07-06--2016 
Tijd  20.00 - 22.00 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Henk W, Clemens B 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening/notulen  
De voorzitter heet iedereen welkom. 
Notulen van 03-05-2016 worden goed gekeurd. 
BUUV zal tijdens de algemene jaarvergadering een presentatie verzorgen.  
 
2. (Vracht) verkeer in Azewijn 
Voortgang over de verkeersvraagstukken/snelheidsbeperkende maatregelen worden 
verder besproken tijdens de volgende vergadering waarbij wethouder Tanja Loeff en 
Ellen van Hierden ook aanwezig zullen  zijn.  
 
3. Vernieuwing terras/plein rondom 't Aschwinhuus 

De Stichting Dorpshuis wil graag  samen met de Dorpsraad bij de gemeente de 

mogelijkheden bespreken voor terras en plein vernieuwing rondom 't Aschwinhuus.  
Zijn er mogelijkheden om vanuit de gemeente een veiliger plein rondom het 
dorpshuis te creëren? Momenteel is er sprake van een onveilige situatie. Binnenkort 
zal er een nieuwbouw project gestart worden op de plek waar nu de winkel van 
Berntsen met woning staat. Kan het een en ander gecombineerd worden met een 
pleinvernieuwing?  
Voorstel van de Stichting Dorpshuis is om een projectgroepje te vormen, bestaande 
uit 2 leden van de Stichting Dorpshuis en 2 leden van de Dorpsraad. 
Clemens en Barry zullen de Dorpsraad gaan vertegenwoordigen.  
Ans neemt contact op met Ellen van Hierden om een gesprek te plannen met de 
inhoudelijk betrokken vakambtenaren. 
Wordt vervolgd. 
 
3. Binnen gekomen mail/post 

 Vorig jaar heeft de Dorpsraad een enquȇte ingevuld over de contacten met de 
gemeente. De enquȇte, uitgaande van de Rekenkamer, wordt ter 
kennisgeving aangenomen.  

 Ook een vragenlijst over leegstaand vastgoed van de DKK Gelderland 
(Dorpshuizen en Kleine Kernen) wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 
 

4. Rondvraag 
Clemens heeft contact gehad met Veilig Verkeer Nederland. 
Barry zal een concept opstellen voor een bericht in den Drammer. Aan bod komen de 
mogelijkheden van de website van de Dorpsraad.  
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Op het virtuele dorpsplein kan men reageren op berichten of zelf suggesties 
achterlaten.  Wil men een email-bericht wenst te ontvangen, als de Dorpsraad een 
bericht plaatst, dan kan men zich abonneren op de Blog. Zie hiervoor de homepage 
van onze site. 
Deadline voor copy inleveren is 26 juni. 
 
Onderwerpen voor de volgende vergadering met de wethouder: 

 Verkeersvraagstukken (vragen inwoners, schrikhek Gendringseweg) 

 Verwildering bouwkavel Hartjensstraat 

 Voortgang rondweg. 

 Andere onderwerpen? voor de agenda van 5 juli inleveren 
 
 
5. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering met de wens dat alle bestuursleden op de 
volgende vergadering op 5 juli aanwezig kunnen zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   


