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1. Opening
2. Notulen 24 maart (zie bijlage) van 24 april geen notulen ivm bezoek Mooij Land & Tonnie Bod
(Meiland)
3. LOG
•

Verslag / terugkoppeling bezoek gedeputeerde Van Dijk (provincie Gelderland) (zie
bijlage)
• Iedereen heeft het gespreksverslag en de gespreksnotitie gelezen.
Het verslag afgetikt, en met z’n allen besloten om dit hoofdstuk te sluiten.

Dorpsraad Azewijn sluit, na een bijzonder positief gesprek met gedeputeerde Van Dijk, haar
actieve bemoeienis met het LOG dossier af. Het gesprek met de gedeputeerde werd afgesloten
met een aanbod van zijn kant om naar Azewijn te komen om tijdens een discussieavond de
dialoog aan te gaan met bewoners. Na van diverse kanten advies te hebben ingewonnen en rijp
intern beraad hebben we besloten om dit niet te doen. Onze overwegingen daarbij zijn als
volgt:
•

•

•

Een discussieavond hoort ook een vervolg te hebben: de dorpsraad hoort het proces te
vervolgen door actief ideeën in te brengen in het proces van de structuurvisie. Dat vervolg
kunnen we niet bieden. Bovendien krijgt de dorpsraad nauwelijks vragen over het LOG;
mensen reageren alleen wanneer wij ze vragen naar hun mening. Het leeft sterk in één
buurt. Dat betekent overigens niet dat we geen zorgen hebben over de toekomst van het
LOG en de intensieve veehouderij: maar we moeten keuzes maken.
De prioriteit van de dorpsraad zal in de komende tijd bij andere projecten voor ons dorp
liggen. Voorbeelden daarvan zijn functieuitbreiding dorpshuis Azewijn, behoud van
lokale voorzieningen, project compensatie windmolens enz. Daaraan heeft zij haar handen
meer dan vol.
Tenslotte laten we het behartigen van de belangen van de inwoners inzake het LOG vanaf
nu over aan de lokale politieke partijen.

Het verslag wordt nu voorgelegd aan de provincie, daarna wordt het verspreid.
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4. Ontbrekende schakel / verkeersproject
• Terugkoppeling bezoek Sandra aan Tanja Loeff samen met Gerdi Scholten
De zorgen uitgesproken bij Tanja Loeff tav de ontwikkeling van de rond weg/ parallel weg.
Grote zorg is dat landbouwverkeer alternatieve route gaat nemen, i.p.v. de bedoelde parallel weg
met bochten en tunnel. Hiermee mee zal er een grote toename van het grote landbouwverkeer
door Azewijn een feit zijn. Terwijl we juist door het realiseren van deze ontbrekende schakel een
verbod op vrachtverkeer in en rond Azewijn kunnen realiseren, maar daar tegen over meer
landbouwverkeer gaan krijgen.
Het zal de Oostelijke variant worden, Westelijke variant heeft om verschillende reden geen
voorkeur.
Huidige plan komt ter inzage. Tevens komt er een informatie avond omtrent dit onderwerp voor
alle geïnteresseerden op maandag 18 Juni 19.30 uur (Gemeentehuis’s Heerenberg) . Daarna
wordt het bestemmingsplan in procedure gebracht en is er gelegenheid een zienswijze in te dienen.
Provincie heeft haast, dus vol gas, mede in belang ook voor onze belangen voor ons dorp om
hiermee een verbod op doorgaand vrachtverkeer gerealiseerd te krijgen.
Sandra Braam heeft ook zitting in de werkgroep “IVVP” een belangrijk …de ontbrekende schakel
een onderdeel is van dit project.
Aandachtspunt voor ons is dat de tunnels van de parallelweg die afmeting hebben dat 90% van het
grote landbouw verkeer (meiland voertuigen) hier doorheen kunnen. Zowel breedte als hoogte
moet bekend zijn. Wij zullen als dorpsraad wel een zienswijze indienen.
• Uitleg verkeersavond 19 juni;
Als afronding van ons verkeerproject met het daarbij gewonnen prijzengeld zal er voor alle
bewoners van Azewijn een verrassende avond georganiseerd worden.

Entertainer Hester Macrander zal een groot aandeel hebben in deze avond om op een
ludieke manier de verkeersveiligheid in en om Azewijn onder de aandacht brengen.
Dus zegt het voort, DINSDAG 19 Juni, 20.00 uur.
En komt allen!
• Verspreiding uitnodiging verkeersavond en verkeerskrant
De uitnodigingen voor 19 juni liggen klaar bij de Gemeente, en worden huis-aan huis in Azem
verspreid. Anja zal tevens de uitnodiging mailen naar onze contacten van Azewijn.
• Aansprakelijkheid slowpoppen
De gemeente is niet verantwoordelijk voor deze poppen. Wij zijn eigenaar en aansprakelijk
voor de schade die mensen evt. kunnen lijden agv de slowpoppen, Sandra heeft contact gehad
met een jurist: hoofdelijke aansprakelijkheid zal niet aan de orde zijn. We besluiten dat we
geen aanvullende verzekering afsluiten om het risico af te dekken. Wij als dorpsraad maken
van elke slowpop een foto (actie Tonnie) hiermee ons bewijs dat de slowpoppen vast staan.
5. Stand van zaken overlast Brummelhof
Henk Wassing heeft gemeente Montferland aangesproken over een ingediende klacht door een
bewoner van de Brummelhof . Er is een prullenbak en auto met wasco beklad, tevens zijn er
klachten over het zand wat op de stoepen ligt . We weten nog niet of de gemeente nu eindelijk
betreffende bewoner heeft benaderd.
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6. Voorbereiding bezoek Tanja Loeff 3 juli a..s
Ellen van Hierden en Tanja Loeff komen 3 juli bij ons op bezoek gesprekspunten zijn:
• Kerkpad begaan baar maken voor m.n. ouderen met rollators. We laten haar het
ervaren middels een rollator.
• Evaluatie, communicatie en samenwerking Gemeente - dorpsraad
• Terugkoppeling brief over brief € 3000,- dorpsplan.
7. Samenstelling zomernieuws brief, welke onderwerpen en wie schrijft wat
• stukje over speeltuin brummelhof, prullebak foto
• Wijkagent stukje
• LOG, we hebben onze zorgen geuit bij de provincie, en verslag zie website.
• Verdeling gelden Reggefiber
8. Ingekomen stukken
• Uitnodigingen IVVP (svp iedereen agenda mee) 4 juni Gemeentehuis Didam: Sandra,
Ans.
• 9 Juni fietstocht buitengebied niemand kan.
• 18 juni info ontbrekende schakel gemeente huis , Sandra, Tonnie gaan.
• Hartjenshof; de projectontwikkelaar heeft een makelaar Haaring Hengeveld de opdracht
gegeven om te starten met de verkoop van de woningen. Mensen kunnen daar terecht voor
meer informatie.
• Glasvezel: Enkele bewoners die provider KPN hebben zijn aangesloten, de overige
providers zullen snel volgen. Glasvezel buitengebied: het is de bedoeling dat er
provinciale subsidie ter beschikking komt voor de realisatie van Glasvezel in het
buitengebied.
• Verdeling van de gelden (anja bellen/mailen)
9. Afscheid Bert en Edwin
Iedereen de AGENDA MEE voor prikken datum
2e optie woensdag 27 juni = vervalt Edwin kan niet
1e optie vrijdag 13 juli / Edwin kan onder voorbehoud als er geen barbecue komt, Bert kan ik
donderdag weer bellen dus hou jullie op de hoogte
.

Rondvraag & Sluiting
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