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Notulen 
 

 
Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 14 november  2012 
Tijd:  8.45 – 10.45 uur 
Plaats:  bij Henk Wassing 
Opgesteld  Anja Thomassen 
Aanwezig Sandra B., Henk W, Ans. H., Anja Th.  
Afwezig Tonnie H. (is naar bijeenkomst van de Kerk) 

 
 
1. Opening/ notulen oktober 2012 
Sandra opent de vergadering. Tonnie is bij een vraag gesprek van de kerk aanwezig, mede 
wordt daar toekomst van de kerk besproken. Clemens Bruins heeft zich aangemeld als 
nieuw bestuurlid, wij heten hem van harte welkom bij onze vergadering.  
 
2. Verkeer: 

• IVVP werkboek Azewijn; bespreken bijeenkomst 12 nov ; 
Maandag 12 nov. jl. laatste bijeenkomst op het Gemeentehuis waarbij alle dorps en stads 
raden waren uitgenodigd. Doel van deze avond de concept werkboeken I-VVP te 
bespreken, waarbij onze 1e deel met opmerking zijn verwerkt. De uitleg  “natuurlijk 
sturen” werd wederom besproken. Henk Wassink vond het een zeer zinvolle avond. We 
hebben nog enkele kleine aandachtspunten welke wij zullen doorgeven aan  Dhr. K. 
Fijnaut. Tevens zal tijdens onze openbare vergadering Dhr. Fijnaut uitleg geven over de 
nieuwe inrichting Dr. Hoegenstraat, Gendringseweg, Laakweg buitengebied a.d.v. 
“Natuurlijk sturen”. Dit omdat wij veel reactie vanuit het dorp ontvangen. 
Het  I-vvp plan kunnen onze dorpsbewoners ook nalezen en erop reageren dit hebben 
we gemeld in onze laatste nieuwsbrief van begin November. Vervolgens zal het I-vvp 
plan een feit zijn en in Februari  in de Gemeenteraad komen. 
• Plantdag “natuurlijk Sturen” uitnodiging zaterdag 24 nov .a.s. 9.30 uur – tot ongeveer 

13.00 uur incl Lunch.Ochtend samen de bermen voorzien van nieuwe beplanting, dit 
is het 2e deel van de herinrichting van Langeboomsestr, Gendringsweg, Dr. 
Hoegenstraat en Laakweg (buitengebied).  Alle aanwonende hebben tevens deze 
uitnodiging ontvangen.  
Vervolgens zullen de dagen erna machinaal de planten/ struiken geplaatst worden. 
Thea, Henk en Anja zullen aanwezig zijn.  

 
3.  Greennet; bespreking VKK avond 13 nov j.l. 
     Breedband internet, in straal van 2, 3 km 30 / 40 huishoudens nodig om deel te nemen. 
Daarnaast zal er een Antenne geplaatst worden, en evt een antenne aan de woning. Middels 
het is LTE/ 4G netwerk, dit wordt al toegepast in Duitsland, Zweden, Scandinavië.  
1 Provider Tele 2, download 50 mb, upload 20 mg. Abonnement alleen Internet € 39,95 p/m ; 
Abonnement Internet en Telefoon € 47,50 p/m. Daarnaast eenmalige aansluitkosten van € 
299,95 en verplichting van 2 jaar aan dit contract. (wellicht korting op aansluitkosten € 100,- 
voor snelle beslissers). TV is nog niet mogelijk, wellicht in de toekomst…? 
Nadeel kan zijn dat als je aan het eind van de straal van 2, 3 km zit, je niet de gewenst 
snelheid zult bereiken, daarnaast als iedereen tegelijk op net gaat kan dit problemen op 
leveren. Gezondheidsrisco’s stralingen onbekend. En er zijn nog geen concrete gebieden die 
hier al op draaien. Markelo, en Bronkhorst lopen gesprekken, tevens gaf men aan in Flevo 
polder begint te lopen. We hebben gezamenlijk besloten voorlopig dit te laten rusten ivm de 
hoge kosten, en de vele twijfels over de kwaliteit. Anja zal Theo Bolder hierover infomeren, 
en vragen wat onze Gemeente Montferland / Provinicie hierin kan beteken, aangezien de 
behoefte voor het buitengebied heel groot is. Voorkeur is en blijft glasvezel aansluitingen 
zoals onze dorpsbewoners hiervan ook hebben kunnen profiteren.   
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Openbaar vervoer: 
Tevens tijdens de vergadering VKK een spreker over openbaar / buurtbus in de kleine 
kernen. Zeer verhelderd verhaal, waarbij veel zaken zowel bij ons / als dorpsbewoners 
wellicht niet bekend zijn.  
Buurtbus halte staat op de Laakweg en rijdt tot 18.00 en kost slechts 1,80 per rit, en voor 
personen > 65 jaar 1,10 per rit en 10 rittenkaart € 13,30. ’s Avonds en in het week-end rijdt 
de buurtbus ook tot 23.00 alleen moet je dan eerst bellen met 0900-1961 hetzelfde tarief.  
Daarnaast kunnen in het buitengebied overal opstappen dmv hand omhoog te steken.  
Verdere info Arriva en website Sinderen. We kunnen dit meer promoten door onze 
Nieuwsbrief, website, flyers camping/ dorpshuis/ bakker. Echt aantrekkelijk zeker ook voor 
de jeugd. Als we openbaar willen behouden, moeten we het ook gebruiken! 
Daarnaast bestaat ook de RegioTaxi, hiervan kan ook iedereen gebruik maken, alleen 
werken deze middels zones.  
 
4.    Jaarvergadering: Datum vaststellen dinsdag 11 december a.s. ; Sandra zal Dhr. K. 
Fijnaut informeren over deze datum 

• Agendapunten en taak verdeling ; 
Enquête project; 
Verkeer; 
Agenda per post huis aan huis azem; na Ellen, Henk verspreiding. 
Raadsleden ook uitnodigingen, wijkagent, .. Sandra zal 
draaiboekje maken.  

 
 5.  Informatie uitwisseling van projecten: 

• Grondtransporten “De Reef” 
Gemeente is bezig met de vergunning aanvraag van Den Daas, betreffende 
grondtransporten na “De Reef”. Omwonende Reefweg hebben bezoek gehad van 
“Grondbank” op ea te bespreken. We gaan starten met brief naar de Gemeente met 
onze vragen bij de Gemeente neer te leggen. Betrokken ambtenaar is Gerrit Lebbink 
(Ruimte Ontwikkeling) . We gaan meer infomatie verzamelen. 
• Hoge respons, 178 vragen lijsten ontvangen = 70%. Er is draagvlak. Oa.Zorgpunt, 

ontmoetingsplek, na schoolse opvang. We gaan dit verder uitwerken en zullen 
tijdens de openbare vergadering hier een uiteenzetting van geven.  

Daarnaast VKK mail in de gaten houden betreffende subsidie krimpgebieden/ 
gemeenschapsvergoeding. Voorjaar € 750.000 en september € 750.000 dinsdag20 
nov zal gedeputeerde een besluit nemen, en VKK ons via mail informeren. 
• Windmolens 
Tegenwind (Netterden) heeft enkele brieven verspreid in buitengebied. 24 Oktober 
stond de kennisgeving van nieuwe omgevingsvisie in de krant. Onderdeel van deze 
omgevingsvisie is het aanwijzen van zoeklocaties voor windparken. De provincie 
biedt nu de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het concept Notitie 
Reikweijdte en Detailniveau. De tegenstanders ( oa bewonders Netterden, Wieken en 
enkele Azewijners)hebben deze zienswijze ingediend. Anja zal brief scannen en rond 
mailen wellicht stukje op de website?  
• Smoelenboek Azem 
• Skate baan jeugd; 
Enkele jeugd leden hebben verzoek voor skate baan Azewijn ingediend. Gemeente 
ivm hoge kosten geen nieuwe skate baan bouwen, alternatieve besproken oa. de oud 
materiaal bij ons een skate baan bouwen. Wethouder hierover besproken, wordt 
vervolgt.   

 
 6. Ingekomen stukken: 

• I-vvp stukken, reeds bij Sandra en Tonnie; 
• Zonnepanelen mail Dave Beker 
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Idee Sandra met Dave Beker na de gemeente om subsidie mogelijkheden voor onze 
gemeente te bespreken.  
• Muziekschool. De ontwikkelingen tav bezuinigingen op de Muziekscholen baat ons 

ook zorgen. Ans gaat brief opstellen met ons standpunt/ zorgen over deze 
ontwikkeling. 

 
 
7. Rondvraag & Sluiting 


