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Notulen 
 

 
 
Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 15 januari  2012 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Aanwezig Sandra B, Thea P, Henk W, Clemens B, Jeroen O, Anja Th 
Afwezig Tonnie H.  
Locatie Past. Meursstraat 7 
Opgesteld  Anja Thomassen 

 
 
1. Opening/ notulen 14 november en openbare vergade ring  2012 
Sandra opent de vergadering en heet Jeroen Orth in het bijzonder welkom bij zijn eerste 
bestuursvergadering. Iedereen 1 week tijd om te reageren op beide notulen, vervolgens 
notulen verspreiden. 
 
2. Zienswijze aanleg ontbrekende schakel (rondweg v an ’s Heerenberg – Zeddam) 

 
We bespreken de ontwikkelingen en besluiten  een zienswijze in te dienen met als verzoek 
een vastlegging van het toegezegde verbod op doorgaand vrachtverkeer in de kern en 
buitengebied van Azewijn. .Het is opvallend te constateren dat er sprake is van een ongelijke 
situatie; voor de Drieheuvelenweg wordt het verbod wel genoemd.  

 
De zienswijze moet worden ingediend voor 20 februari  a.s. bij de Raad van de gemeente 
Montferland. Wrs Maart / April in de raadvergadering. Sandra gaat dit opstellen en stuurt het 
concept rond.  

 
3. Voortgang enquête dorpshuis/ inplannen afspraak met Welcom 

Erwin Eikelkamp van Welcom gesproken, hij heeft veel ideeën voor ons n.a v. onze 
openbare vergadering , er is  een gesprek gepland  op 28 januari a.s. samen met Ans, 
Thea, Sandra, Paul Koster en Marie-José de Dreu.  

 
 
 4.  Informatie uitwisseling van projecten: 

• Skate baan  
Roel Schadron en Tigo Bolder hebben 75 handtekeningen verzameld.  Woningbouw 
stichting heeft nog een potje  Leefbaarheid fonds € 5000,-. We hebben  een aanvraag 
gedaan. Tevens Kern met Pit loopt ook nog aanvraag € 1000,-  
We zijn in gesprek met Wethouder Wolsing, morgen middag 16.00 uur komt ze naar 
Azewijn en zullen de jongens en Ans en Sandra de handtekeningen overhandigingen.  
 
• Grondtransporten “De Reef” 
Lees bijlage ter voorbereiding en bespreking. Gesprekken bij het waterschap 
verlopen goed. Er staat een vervolggesprek gepland op 8 februari. We bespreken 
In de volgende bestuursvergadering verder welke ontwikkelingen er zijn en welke 
strategie we zullen hanteren.  
 
• Smoelenboek Azem  
Aangemelde vrijwilligers, 1e aftrap datum bepalen 

 
 
5. Bestuur dorpsraad 
Vertrekkende en nieuwe bestuursleden. Data bepalen.  
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Sandra 1 mei optie te verlengen tot zomer.  
Tonnie na de zomervakantie 
Anja 1 maart a.s. ,  
Ans wordt notulist.   
Het beheer van de website ligt nu al bij Hans Liebrand, hij wil daar nog een periode in 
ondersteunen  
Overige werkzaamheden worden inzichtelijk gemaakt en overgedragen. 
 
6. Ingekomen stukken: 

• Uitnodiging Gemeente 24 januari; nieuwjaarsbijeenkomst met het college van B&W 
Wie gaat en welke vragen stellen we 

Sandra, Henk,  Anja zullen gaan.  
 
Vragen die we het college gaan stellen: 
 1. Hoe gaat de gemeente  zich inspannen om zsm glasvezel in het buitengebied te krijgen.  
 
 2.  punt over wijk- en kerngericht werken; hoe verbeteren we de samenwerking met 
gemeenteraadsleden. Hoe komt het dat  raadsleden sterk wisselend en soms  niet reageren 
op onze vragen & uitnodigingen? (voorbeeld brief AED)  
Waar zitten de spanningsvelden?  
 
Ellen zal in 2013 op 26 maart, 2 juli, 19 november bij ons aanschuiven tijdens de 
bestuursvergaderingen. We hebben gevraagd of wethouder Loeff  op  2 juli aan kan 
schuiven.  
Anja zal Ellen de data’s bevestigingen, verzoek voor 2 juli voorleggen.  
 

 
• Brief Gemeente reactie AED brief; 
Onze brief is 29 november in de raad besproken en ter kennisgeving aangenomen. 
• Rekening ACM opleidingen 
Henk Wassink heeft rekening alarmering AED ontvangen en zal deze betalen. 
• Boekje en posters “Thuis in Montferland”  

 
7. Rondvraag & Sluiting 
Het “buurtlabel” bord , waar hangen we deze op. Bij school, Sandra bespreekt dit met Marca.  
Fietstocht met bewoners die kritische vragen hebben gesteld, op initiatief van de Gemeente 
 
Website: 
Kapel Azewijn eruit halen; 
PDf niet te openen. 
Unique / spaarkas scheef  
 
 
 


