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Notulen 
 

 
 
Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 4 september  2012 
Tijd:  20.00-22.00 uur 
Aanwezig Henk W., Thea P., Tonnie H., Ans H. , S. Braam, A. Thomassen  
Plaats:  pastorie  

 
 

1. Opening/ notulen 3 juli 2012  
Sandra opent de vergadering en notulen 3 juli wordt vastgesteld. 

 
2. Verkeer: 

• deelname buurtlabel veilig verkeer (besluitvorming, stukken eerder toegezonden) 
Een buurt, wijk of dorp kan in aanmerking komen voor het buurlabel Veilig Verkeer 
Nederland. Dat indien aan een aantal criteria is voldaan. De toekenning van een 
buurtlabel betekent niet dat een buurt 100% verkeersveilig is ingericht. Het betekent wel 
dat buurtbewoners en de gemeente de handen ineen hebben geslagen om de buurt zo 
verkeersveilig mogelijk te maken en van de lokale weggebruikers verwachten 
verkeersveilig gedrag te tonen.  
Het buurtlabel wordt voor een periode van 3 jaar toegekend. Om het buurtlabel te 
behouden vindt na 3 jaar weer toetsing plaats. 
Besluit genomen; we gaan deelnemen aan het buurtlabel veilig verkeer van VVN. 
Voorwaarde oa. elke jaar een verkeersactie uitvoeren. Voordeel hiervan is dat Verkeer in 
de Spiegel blijft leven. Daarnaast kunnen wij VVN inschakelen voor adviezen.  
Sandra vervolgt de communicatie verder met VVN. Dhr. Jan Hommes van Veilig Verkeer 
Nederland Steunpunt Oost.  
  
De realisatie van Gendringseweg/ Dr.Hoegenstraat/ Laakweg evalueren Gemeente en / 
of met Henk van Blerk ,Wim Houptmeijer. Anja maakt vervolg afspraak en inventariseert 
de aandachtspunten bij de dorpsbewoners.  
 
• rondweg (zie tevens bijlage mail) 
Juni aanwezig geweest bij de algemene bijeenkomst voor betrokkene rondweg; 
omwonende, Meiland, dorpsraad.. overige geïnteresseerde. Er was een presentatie van 
de 3 varianten van de rondweg. In het voortraject zijn er verschillende gesprekken 
gevoerd door de dorpsraad met oa. Gerdie Scholten “groep”en Meiland Tonnie Bod. 
Tevens zijn er in dit traject gesprekken gevoerd met betrokkene ambtenaren en de 
Wethouder Tanja Loeff. Waarbij wij onze zorgen en onze wensen hebben besproken. 
Dus we waren benieuwd of tijdens de presentatie onze punten zijn meegenomen. 
Belangrijkste aandachtpunt is/was dat het landbouw verkeer gemakkelijk over de parallel 
weg en door de tunnel kunnen.  
Uiteindelijk afgesproken, de bochten na de tunnel worden ruimer gemaakt zodat grote 
landbouwverkeer er eenvoudiger door heen kan. Tonnie Bod (Meiland) is hiermee 
tevreden, op deze manier is ons grootste aandachtspunt opgelost. We wachten nog op 
de aangepaste ontwerpen zoals mondeling afgesproken.  
De begroting voor aanleg van deze weg staat op de begroting van 2013. We zijn zeer te 
spreken over de gang van zaken over dit proces. 
 
Concept werkboek IVVP rond gemaild, hierop moet de dorpsraad een reactie geven. 
Iedereen leest dit stuk door en geeft een reactie op geven voor 14 september a.s. aan 
Anja . Anja verwerkt dit in een brief, en zal deze nog 1 maal rond mailen, vervolgens 
moet deze voor 19 september binnen zijn bij de gemeente.  
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3. AED 
• Deelname hartveilig wonen 
Gemeente Montferland vergoed voor de AED de opleiding en het onderhoud AED . Wij 
als dorp vanaf heden zelf de kosten voor alarmering van de vrijwilligers bekostigen. We 
hebben offerte’s aangevraagd, en onderhandeld en uiteindelijk komen deze kosten uit op 
160,- per jaar  (voor 5 jaar) . We hebben er voor gekozen verder te gaan met onze AED, 
maar vinden het beleid van de Gemeente niet goed. Destijds is nooit gepraat over kosten 
die we in de toekomst zouden kunnen verwachten. We zullen over dit beleid AED een 
schriftelijke reactie naar de raadsleden mailen . We wachten deze reactie af. Vervolg 
cursus zal op 8 november in Doetinchem plaatsvinden (5 personen). Sandra zal de 
vrijwilligers informeren voor deze opleidingsavond  
 

4. Nieuwe ontwikkelingen Hartjenshof; 
Woningbouw stichting en de Projectontwikkelaar van Wanrooij zijn in gesprek met elkaar. Er 
is veel interesse voor de starters woningen.   
 
5. Planning openbare vergadering: 
Binnenkort zal er een enquête uitgaan van de Stichting over de bestemming van de studio 
en dorpshuis. De uitkomst van deze enquête zal tijdens onze openbare vergadering 
gepresenteerd kunnen worden. Wordt vervolgt.  
  
6. Ingekomen stukken: 
Uitnodiging verenigingsavond Kunst & Cultuur; geen vervolg 
Gem. Declaratie vertrekkende leden, brief aan Henk overhandigd.  

 
 
7. Rondvraag & Sluiting 
Kerkpad is al aangepast, het ziet er prachtig uit! 
Ans op de website erbij zetten, Ans neemt zitting in bestuur. Welkom en Gefeliciteerd: actie 
Anja 
Millieumboek: Anja zal voorzitter Rens Berendsen v.d. carnavalsvereniging benaderen of dit 
idee wordt vervolgt . 
  
 


