
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: 3 Juli  2012 
Tijd:  20.00-22.00 uur 
Plaats:  pastorie  
Aanwezig Henk W., Thea P., Tonnie H., Ans H. , S. Braam, A. Thomassen 
Afwezig   

 
 
1. Opening 
 
2. Goedkeuring verslag vergadering 29 mei jl.  

• nav verslag: verdeling gelden Reggefiber niet duidelijk. Edgar-Hans 
reageert niet op mail.  

•  
3. Wethouder Tanja Loeff en Ellen van Hierden komen op bezoek 
Onderstaande punten willen wij graag bespreken: 
 

- Kerkpad begaan baar maken voor m.n. ouderen met rollators. We een wandeling 
over dit pad maken. 
Tanja en Ellen hebben ervaren hoe slecht het kerkpad begaanbaar is voor oa 
rollators, en ouderen. Tevens is de afwatering nog niet zoals het moet zijn, en 
onderhoud wordt ook niet uitgevoerd, ontkruid staat hoog.  
Ellen en Tanja gaan in overleg openbare werken, er volgt een terugkoppeling hoe 
en wanneer.   

 
- Evaluatie, communicatie en samenwerking Gemeente – dorpsraad 
De samenwerking / communicatie gaan super goed. Tanja geeft aan dat wij ook een 
dorpsraad zijn die zelf actief zijn en meedenken + enthousiast zijn.  
1 kleine aandachtpunt was de uitwerking van langeboomsestr/Dr. 
Hoegenstr/Gendringseweg wij “Azewijn” er in 1e instantie erg bekaaid vanaf kwamen. 
Wij moeten ons hard maken, uiteindelijk wel plan aangepast, maar daar moesten wij 
ook behoorlijk achteraan. Maar uiteindelijk alles goed gekomen.  
 
- LOG, terugkoppeling bezoek Van Dijk (Provincie , zie bijlage verslag) 
Wij hebben kort stilgestaan met de onze activiteiten op dit gebied. En bezoekverslag 
hebben heeft de gemeente ontvangen .  
 
- Wat verder ter tafel komt.  
Windmolenpark Ten Tol bijeenkomst vorige week woensdag in Netterden 
plaatsgevonden. Wij willen er een stukje over op de website zetten.  
 
- 651313 telnr. Henk op site zetten. Ans Heister, er ook bij .  
- Hondenbeleid; speelt niet enorm in Azewijn, Henk en Tonnie zijn naar deze 

bijeenkomst geweest, er zullen tzt afvalemmers voor hondenpoep komen. Wij 
kunnen tzt de plaatsen bepalen.  

- AED: gemeente blijft onderhoud en cursus vergoeden. Overige kosten moeten wij 
als dorpsraad zelf betalen, offerte volgt. Waarschijnlijk komt er een grote 
herhalingscursus voor meerdere  

- Nieuwsbrief: AED,  Verslag deze avond, stukje wijkagent en brummelhof stop. 
Zomerstop aangeven.  

 
Ingekomen stukken: 
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• Gemeente , uitwerking Wijk – en Kern gericht werken. 
•  

 
Rondvraag & Sluiting 


