Notulen

Betreft
Datum
Tijd
Aanwezig
Locatie
Opgesteld

Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
05-07-2016
20.00 - 23.00 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 de gasten:
Wethouder Tanja Loeff, Ellen van Hierden coördinator wijk/dorpsraden,
Gertjan Gerards verkeersdeskundige, Miika Heimans van de groenvoorziening
Montferland, Karin Wittenaar en Thijs Schuurman namens de Stichting Dorpshuis
Azewijn
Van 20.00 - 20.45 uur wordt er van gedachten gewisseld over de plannen voor
terras en pleinvernieuwing rondom 't Aschwinhuus.
Om een betere inzicht hiertoe te krijgen gaan we daarom met z'n allen naar de
plaatst voor 't Aschwinhuus.
Er wordt gewezen op de onveilige verkeerssituatie rondom de uitgang van het café
en begin Brummelhof.
De heren Gerards en Heimans zullen de mogelijkheden tot vernieuwing verder
bekijken. De plannen voor het nieuwbouwproject van Paul Berntsen dienen daarin
meegenomen te worden.
De heren van de gemeente komen donderdag 25/8 om 19 uur bij de sacristie om hun
bevindingen samen verder te bespreken met de werkgroep van de Dorpsraad en de
Stichting Aschwinhuus. Wordt dus vervolgd.
Hierna verlaten Karin en Thijs de vergadering.

2. Notulen
De notulen van 07-06-2016 worden goed gekeurd.
3. Verkeer
Er rijden de laatste weken kleiwagens over de Gendringseweg, die niet ? tot het
bestemmingsverkeer horen. Hierover heeft een aanwonende ook bericht gedaan op
het Dorpsplein van de website.
Volgens de gemeente is dit vervoer van tijdelijke aard.
Het betreft klei van de afgraving , dat vervoerd wordt naar den Daas.
Volgens de wethouder valt den Daas binnen het gebied gesloten verklaring voor
vrachtwagens. En daarom bestemmingsverkeer.
Op 21 september krijgt de gemeente de evaluatie van het natuurlijk sturen.
Dit betreft de evaluatie van de herinrichting van de diverse wegen in het
buitengebied van Azewijn.
Dit zal tijdens de jaarvergadering in november aan de orde komen.
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De wethouder gaat er vanuit dat in het najaar van 2016 de start gaat plaatsvinden
van de rondweg aanleg.
Momenteel zijn er tellingen bezig in de Ompertsestraat.
De verkeersdeskundige heeft nog een gesprek met onderneming GIJS over de
verkeersstromen.
4. Steiger aan de Laak
Henk en Barry hebben een gesprek gehad met Tinie te Dorsthorst van het
Waterschap over de aanleg van een steiger aan de Laak. De visplekken zijn niet erg
verkeersveilig.
Verder bericht van het Waterschap volgt.
5. School
Claudia deelt mee dat het plan van aanpak voor school en schoolplein aanpassing is
ingestuurd.
In het nieuwe schooljaar wordt gewerkt met kerngroepen.
6. Binnen gekomen mail/post
Mail van Antoinette Meys , adviseur voor het landelijk programma "Aandacht voor
iedereen", wordt ter kennisgeving aangenomen.
Zo nodig kan geraadpleegd worden: http://www.aandachtvooriedereen.nl/
7. Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op dinsdag 22 november.
BUUV zal een presentatie verzorgen.
Henk zal deze datum doorgeven aan Marie-José de Dreu ivm praatje over de kerk
namens de Verrijzenis parochie. .
Wethouder Tanja Loeff, verkeersdeskundige en Ellen van Hierden komen namens de
gemeente. Henk stuurt nog officiële uitnodiging.
6.Rondvraag / sluiting
Ans:Kan de gemeente wat doen aan de verwildering van de bouwkavels aan de
Hartjensstraat?
Ellen van Hierden neemt contact op met de desbetreffende ambtenaar.

De voorzitter sluit om 23 uur de vergadering en wenst iedereen een fijne vakantie
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