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Notulen         
 

 
 

Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 26-02-2013 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Aanwezig Sandra B, Thea P, Henk W, Clemens B, Jeroen O, Anja Th, Ans H  
Afwezig Tonnie H 
Locatie Pastorie 
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening/ notulen vorige vergadering: 
De voorzitter deelt mee, dat Anja voor de laatste keer de vergadering bijwoont. 
De notulen van afgelopen januari worden vastgesteld en zullen spoedig op de 
website geplaatst worden. 
 
 
2. Zienswijze ontbrekende schakel en aandacht media: 
Verbod op vrachtverkeer Dr. Hoegenstraat, Gendringseweg en Laakweg is insteek. 
De zienswijze over de ontbrekende schakel is voor 20 februari ingediend door de 
dorpsraad. Bestemmingsplan dient volgens de dorpsraad aangepast te worden. 
Belanghebbenden /buurtbewoners hebben zelf 2 zienswijzen ingediend. 
De Gelderlander heeft de standpunten van de dorpsraad en omwonenden in de krant 
van vorige week door elkaar gehaald. Er is een correctie geweest. 
Raadsleden hebben positief gereageerd op onze zienswijze. De wethouder deelt ook 
onze zienswijze. Hetgeen betekent dat het voorstel aan de raad zal zijn, dat het 
verbod op doorgaand vrachtverkeer wordt opgenomen in het bestemmingsplan 
en later wordt bekrachtigd middels een verkeersbesluit.  
  
 
3. Grondtransporten “De Reef” 
We bespreken de ontwikkelingen. 
 
4.Nieuwjaarsreceptie met college van B en W en dorps/wijkraden: 
Deze is goed bevallen, kunnen netwerken met andere dorpsraden. 
Er is (6/3) een gesprek met wethouder Visser om verdere uitrol van glasvezel in het 
buitengebied te bespreken. De dorpsraad heeft vragen gesteld over verbetering van  
communicatie tussen de raadsleden en dorpsraden. Dit is voor verbetering vatbaar. 
Naar aanleiding hiervan heeft de burgemeester binnenkort een gesprek met Sandra. 
 
5.Voortgang enquête dorpshuis: 
Aan Welcom is vervolgens gevraagd om aan te geven, op welke uitkomsten van de 
enquête ondersteuning geboden kan worden. Dit wordt verder uitgewerkt door de 
werkgroep, waar ook de locatieraad en stichting dorpshuis zitting in hebben.  
 
6.Hondenbeleid: 
Henk en Jeroen zijn naar de startbijeenkomst uitwerking hondenbeleidsplan 
geweest.  
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De gemeente en gemeenteraad hebben in 2012 het hondenbeleidsplan vastgesteld.  
Dit jaar wordt overgegaan tot de aanleg van de voorzieningen, waarbij de dorpsraden 
in de gelegenheid worden gesteld een locatiekeuze te maken. 
In Azewijn komen geen hondentoiletten, wel hondenprullenbakken. 
Er volgt een discussie over de randvoorwaarden, waar de dorpsraad niet achter 
wil/kan staan. We kunnen advies geven, hebben geen beslissingsfunctie. 
Sandra maakt een conceptbrief voor de gemeente, waarin wordt aangegeven dat de 
procedure niet correct is. Hondenprullenbakken zijn een idee van de gemeeente 
 
7. Bestuur dorpsraad: 
Jeroen neemt secretariaat van Anja over. 
Per 1 mei neemt Henk het voorzitterschap van Sandra over. 
Ans zal vergaderingen notuleren. 
Anja heeft afspraak gemaakt met Jeroen en Ans over haar over te dragen 
werkzaamheden. 
 
8. Ingekomen stukken 
*Gemeente en dorpsbewoners gaan samen om 19.30 uur fietsen volgens afspraak     
  n.a.v. openbare vergadering  op dec. 2012. 
* Wij zullen €600 ontvangen van de gemeente i.v.m. onkosten 2012 en voorschot   
  2013. 
 
9. Rondvraag/mededelingen: 

 Vrijdagmiddag 8 maart wordt er het startschot gegeven voor de landelijke 
campagne van Veilig Verkeer betreffende het gevaar van landbouwvoertuigen 
op de weg bij kinderen.  

 Sandra heeft  hiervoor een uitnodiging ontvangen . Tonnie Bod van het 
 Meiland zal met landbouwvoertuigen op de basisschool  komen voor 
 demonstraties met kinderen uit groep 7 en 8. 
 Conny Bieze (gedeputeerde staten) , de regionale pers en mogelijk TV 
 Gelderland zullen ook aanwezig zijn.  

 Gaat verspreiding papieren nieuwsbrief goed? Anja neemt hierover contact op 
met Tonnie. 

 Anja gaat aan de slag met de werkgroep, die een vervolg gaat geven aan het 
milleniumboek. 

 Onderwerp “Zonnepanelen” wordt  agenda punt voor de volgende 
vergadering. Er blijkt veel onduidelijkheid hierover te zijn. Mogelijk bedrijf 
Kemaru uit Didam uitnodigen voor een info avond in Azewijn? 

 Ellen van Hierden  komt in de volgende vergadering haar taak als coördinator 
kleine kernen toelichten. 
 

10. Sluiting 
 
  


