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1. Opening
Voorzitter Sandra Braam opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Zij
spreekt haar dank uit voor de hoge opkomst (Er zijn 96 mensen aanwezig in de zaal).
2. Ons werk in 2012
Er volgt een korte presentatie van de voorzitter van de werkzaamheden in 2012.
De onderwerpen die worden uitgelicht zijn: Verkeer, Enquête Dorpshuis, AED Azewijn en
Hartjenshof.
Secretaris Anja Thomassen vervolgt de presentatie met het onderdeel communicatie. Ze
legt uit dat wij groot belang hechten aan de communicatie met onze dorpsbewoners. We
krijgen sinds de start van de nieuwsbrief in 2011 steeds meer reacties op ons werk. Ook
komen mensen met ideeën en zorgen over Azewijn bij ons. Dit is een positieve
ontwikkeling.
Begin december is onze website gehackt. Helaas hebben we daardoor een hele nieuwe
website moeten maken.
Veel mensen bezoeken onze website , en hebben zich aangemeld voor onze
nieuwsbrief. De dorpsraad houdt bij iedere vergadering een spreekuur. U bent daar
welkom. Het vergaderschema staat op de website www.azewijn.info.
U kunt de bestuursleden ook bellen of aanspreken.
3. Plannen 2013
Glasvezel buitengebied
Secretaris Anja Thomassen geeft verdere uitleg over realisatie van glasvezel in het
buitengebied. Een afvaardiging van de dorpsraad is naar een presentatie geweest van
Greenet, leverancier van draadloos internet. Dit naar aanleiding van berichtgeving in de
media en vragen van dorpsbewoners. We wilden graag weten of Greenet een bruikbaar
alternatief is voor de aanleg van glasvezel. Greenet werkt met een antenne waarbij in
een straal van 2, 3 km 30/40 huishoudens kunnen deelnemen. Het is alleen breedband
internet en geen TV. Er zijn hoge kosten voor deelnemers, en geen vrije keuze van
providers. Tevens zijn er nog geen gebieden binnen Nederland waarin wordt gewerkt met
Greenet. De dorpsraad heeft uitgelegd dat dit (voorlopig) nog geen bruikbaar alternatief
is. Onze voorkeur is en blijft glasvezel aansluitingen in het buitengebied zoals de
dorpsbewoners in de kern dit nu hebben.
Dit onderwerp staat hoog op ons verlanglijstje. De dorpsraad zal dit onder de aandacht
van de gemeente Montferland brengen.
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Skatevoorzieningen
Voorzitter Sandra Braam vervolgt de presentatie. Een aantal jongeren hebben zich
gemeld bij de dorpsraad met de vraag of er een kleine skatevoorziening te realiseren is in
Azewijn. Er zijn namelijk veel jongeren die graag bmx-en, skeeleren en skaten. De
dorpsraad vindt het erg positief dat de jongeren zelf met dit idee komen en zelf inzet
willen leveren. We hebben met de jongeren afgesproken dat de dorpsraad ze begeleidt.
Er zijn door de jongeren 74 handtekeningen van andere kinderen/jongeren ingezameld.
Deze worden binnenkort overhandigd aan Wethouder Wolsing. We zijn in bespreking
over de mogelijkheden.
Vervolg Milleniumboek
Voorzitter Sandra Braam legt uit dat we in het verleden geld van de gemeente
Montferland hebben gekregen om een dorpsplan te maken. De dorpsraad heeft om een
aantal redenen besloten om dit niet te doen. Het kost erg veel tijd, geld en inzet van
dorpsbewoners om een dorpsplan op te stellen. Dit weegt niet op tegen het resultaat en
het is altijd maar de vraag wat er van een dorpsplan kan worden gerealiseerd. Er is een
brief naar het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Montferland
gestuurd met de vraag wat te doen met het geld. We hebben toestemming gekregen om
het geld te gebruiken als startkapitaal voor de realisatie van een nieuw milenniumboek.
Veel aanwezigen reageren positief op dit idee. Er wordt een onafhankelijke werkgroep
samengesteld voor het maken van het nieuwe boek. Er zijn tijdens de vergadering al
enkele aanmeldingen voor de werkgroep binnengekomen. Na carnaval gaat dit traject
lopen.
4. Financieel verslag Dorpsraad
Penningmeester Henk Wassing doet verslag van de financiën en legt uit waar
donateursgelden voor worden gebruikt; betaling AED kosten, bedankjes voor oud
bestuursleden enz. Voor vaste onkosten (vergaderkosten, printkosten enz.) krijgen we
een bijdrage van de gemeente Montferland. Er is sprake van een positief saldo.
Belangstellenden kunnen het vanavond inzien. Er wordt een oproep gedaan voor de
samenstelling van een kascontrolecommissie. Deze zal volgend jaar de financiën
controleren. Er zijn twee aanmeldingen voor de kascontrolecommissie.
5. Enquête dorpshuis
Voorzitter Sandra Braam vervolgt de avond met een presentatie over de enquête. Er zijn
285 vragenlijsten verspreid. Er kwamen 178 vragenlijsten retour, (155 volwassen, 22
jongeren). Dit is een stevige basis om verder te gaan.
Belangrijkste uitkomsten jongeren: meer activiteiten voor jongeren
Belangrijkste uitkomsten voor volwassenen: zorgpunt, ontmoetingsplek/ huiskamer,
buitenschoolse opvang. Er zijn uiteenlopende ideeën over extra functies, van prikpost tot
massagepraktijk. Dorpsraad en stichting dorpshuis zullen het initiatief nemen voor een
vervolgbijeenkomst. De dorpsraad betrekt daar ook andere partners bij; St. Jozefschool,
Lokatieraad, gemeente Montferland, verenigingen en Welcom (ook aanwezig in de zaal).
Samen gaan we van uitkomsten naar concreet plan. Voorjaar 2013 wordt er een
bijeenkomst gepland, daarvoor worden ook mensen uitgenodigd die in de enquête
hebben aangegeven dat ze ons mee willen helpen. Voorzitter legt nog uit dat waar het
noodzakelijk mocht zijn om aanpassingen aan het dorpshuis te realiseren, dit een besluit
van stichting dorpshuis zal zijn. Zij zijn eigenaar van het pand.
6. Toekomst kerkgebouw
Marie-José de Dreu, voorzitter van de lokatieraad, praat ons bij over de ontwikkelingen
aan de hand van een presentatie. Er is niets gemeld vanuit het kerkbestuur, er zijn wel
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ontwikkelingen. Er wordt door het parochiebestuur een draagkrachtonderzoek
uitgevoerd. Dit moet leiden tot een nieuw beleidsplan voor de komende vijf jaar. In het
kader van dit onderzoek is er recent een gesprek gevoerd door een afgevaardigde van
het parochiebestuur met een afvaardiging uit Azewijn.
Onderwerpen van dit draagkrachtonderzoek zijn:
• Wat is typisch Azems,( Zelfredzaamheid, woord is woord, sterke sociale
samenhang, expertise en daadkracht).
• Waarin zijn wij uniek? (Bijzondere traditionele feesten, processie, sint maarten,
kermis, carnaval. Er zijn ook jonge mensen actief in de kerk; denk aan de
communie/vormsel werkgroep, werkgroep kind& kerk en diaconnection. We
kennen een intensieve samenwerking en een sterke onderlinge verwevenheid
• Kunnen jullie de komende 5 jaar de vieringen zelf verzorgen? Ja dat kunnen we.
.
Conclusie:
De geloofsgemeenschap van Azewijn is een mondige groep die de zelfredzaamheid
onderstrepen.
Er is een relatie te leggen tussen de enquête uitbreiding dorpshuis. De vraag is of de
pastorie een rol kan spelen in het uitwerken van de enquête.
Oproep: laten we proberen Azewijn leefbaar te houden. Door gebruik te maken van
karakteristiek Azewijnse gebouwen die ons toebehoren. De locatieraad wordt graag
betrokken in de verdere uitwerking van de enquête.

7. Rooster van aftreden bestuursleden
Sandra Braam, Tonnie Hermsen en Anja Thomassen zullen aftreden in 2013. Henk
Wassing neemt het voorzitterschap over.
Er zijn in 2012 twee nieuwe bestuursleden gestart; Ans Heister en Clemens Bruins. In
2013 zal Jeroen Orth. het bestuur komen versterken. Er zijn nog twee vacatures.
Iedereen die belangstelling heeft kan zich melden bij het bestuur. Het is belangrijk dat
kandidaten Azewijn een warm hart toedragen en dat zij zich op positieve wijze willen
inzetten voor het dorp. Kandidatuur wordt besproken in het bestuur. De formele
procedure ligt vast in de statuten; het bestuur beslist over de toelating van nieuwe
bestuursleden. In overleg kan er een inloopperiode worden afgesproken alvorens
definitieve benoeming plaatsvindt.
8. Verkeersveiligheid
Voorzitter Sandra Braam geeft in een korte inleiding aan wat de strategie van de
dorpsraad is: 1. Aanleg ontbrekende schakel, 2. Aanpak sluipverkeer en 3.
Bewustwording eigen verantwoordelijkheid middels Verkeer in de Spiegel. De gemeente
Montferland heeft inmiddels een verbod op doorgaand vrachtverkeer toegezegd op het
moment dat de ontbrekende schakel er ligt. Er is vanuit de inwoners veel onduidelijkheid
over en kritiek op de herinrichting van de Dr.Hoegenstraat, Gendringseweg en Laakweg.
Daarom verzorgt de heer Wim Hauptmeijer, verkeerskundige, namens de gemeente
Montferland een presentatie over het plan.
De gemeente Montferland stelt momenteel het Integraal Verkeer en Vervoersplan (IvvP)
op. Vanwege de hoge mate van overlast door sluipverkeer heeft de gemeente besloten
om het buitengebied (Dr.Hoegenstraat, Gendringseweg, Laakweg) van Azewijn opnieuw
in te richten. Dit is een pilot binnen het IvvP. In de afgelopen periode zijn er meerdere
bijeenkomsten voor aanwonenden geweest waarop uitleg is gegeven en de gelegenheid
is geboden om mee te denken. Op 24 november jongstleden is er door de gemeente
Montferland een plantdag georganiseerd. Middels het aanbrengen van kleurvakken en
bermbeplanting hoopt men te bereiken dat er rustiger wordt gereden en het sluipverkeer
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een andere route neemt. Doel van de bermbeplanting is dat het lange zicht uit de route
gaat, daardoor wordt de snelheid geremd. De kleurvakken geven de weggebruiker het
idee dat deze over een erf rijdt. De heer Hauptmeijer legt uit dat voor deze maatregel is
gekozen omdat bijvoorbeeld drempels niet werken. Dit is duur in de aanleg, effect is
minimaal en drempels veroorzaken overlast voor omwonenden. Er komt een discussie
op gang waarin de aanwezigen hun zorg en kritiek volop uiten. De hoofdpunten:
• Door ontbreken van witte lijnen op het wegdek is de afscheiding tussen weg en
berm niet zichtbaar.
• De grasbetonblokken zakken op verschillende punten weg. Er ontstaan spleten
en dit is, zeker nu de belijning weg is, gevaarlijk.
• Fietsers krijgen daardoor een onveilig gevoel
• Bij het verlaten van het erf is er niet overal goed zicht voor kinderen op de weg
• Bij mist is de zichtbaarheid weg
• Men vraagt zich af waarom er geen rode fietsstrook met witte lijn is afgebakend.
Dhr. Hauptmeijer vraagt om geduld, iedereen moet wennen, beplanting moet groeien.
Hij wil graag volgend jaar tijdens de jaarvergadering terugkomen.
Nagekomen bericht: Op 12 december heeft de dorpsraad een mail ontvangen van de
heer Fijnaut, verkeerskundige van de Gemeente Montferland. Er wordt na de
kerstperiode een fietstocht over de betreffende wegen georganiseerd voor de
aanwonenden en belangstellenden die hun zorg in de zaal hebben geuit. Zo kunnen
mensen het (nogmaals) uitleggen en laten zien waar verbetering wenselijk/noodzakelijk
is.
9. Uitreiking Buurtlabel
De Voorzitter van VVN, de heer de Groot, voorzitter Veilig Verkeer Nederland in
Gelderland houdt een kort betoog over ieders eigen verantwoordelijkheid.
Vervolgens wordt het Buurtlabel Veilig Verkeer label uitgereikt door Wethouder Loeff –
Hageman. Het buurtlabel wordt toegekend aan Azewijn omdat het dorp zich structureel
inzet voor de verbetering van de verkeersveiligheid en daarbij ook nadrukkelijk kijkt naar
wat we zelf kunnen doen. Azewijn is het eerste dorp in Gelderland dat dit label ontvangt.
Voorzitter Sandra Braam legt in haar dankwoord uit met hoeveel inzet en betrokkenheid
er aan het project Verkeer in De Spiegel is gewerkt. Het werk van de werkgroep zit erop,
maar het krijgt met het buurtlabel een structureel vervolg. De dorpsraad werkt samen met
de St. Jozefschool en er is inmiddels een verkeersouder. Voorzitter dankt nogmaals de
leden van de werkgroep verkeer.
10. Rondvraag & Sluiting
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