
SDRA  S t i c h t i n g  D o r p s r a a d  A z e w i j n  

 

 
Notulen         
 

 
 

Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 28- 05 -2013 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Aanwezig Sandra B, Henk W, Clemens B, Jeroen O, Anja Th, Ans H, Tonnie H 
Afwezig Thea P. 
Locatie Pastorie 
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Bezoek Leo Arends, BOA gemeente Montferland en Bart Ruesink (wijkagent)   
    tot 20.30 uur. 
Leo stelt zich voor: Hij is Buitengewoon Opsporings Ambtenaar  in dienst van de 
gemeente Montferland. (2 ½ fte in totaal). Hij houdt zich o.a. bezig met controle op 
openbare ruimtes en groenvoorziening, milieu delicten, hondenbeleid uitvoering. 
Spreekt  mensen aan op overtredingen. 
Bart is 1 jaar wijkagent van o.a Azewijn en ’s Heerenberg Oost. Hij mag hier max. 6 
jaar werken. Vanuit Azewijn krijgt hij weinig meldingen.  
De sociale controle is in Azewijn redelijk groot. Het nadeel is volgens hem dat er 
minder snel de politie wordt gebeld. 
Volgend jaar gaat de afdeling  Montferland op in een groter verband in de 
Achterhoek met Doetinchem als centrale werkplek. Streven is wel om een 
aanspreekpunt te houden in Montferland, b.v. in Gouden Handen.  
Hij vraagt aan de dorpsraad om een Top 3 samen te stellen van problematiek en dit 
door te geven. Dorpsraad zal dit intern bespreken en dan doorgeven. 
Tonnie vraagt of er wat gedaan kan worden aan de snelheidsbeperking op de 
Laakweg in de bebouwde kom. Er wordt hier veel harder gereden dan 30 km.  
Bart antwoordt dat dit lastig te meten is i.v.m. kort stukje weg waar 30 km geldt.  
Hij neemt contact op met medewerkers veiligheid, Kees Fijnaut (verkeer) en Ellen 
van Hierden. Een snelheidsmeter plaatsen is een optie. Lasermeting is ook een 
mogelijkheid. 
 
2. Notulen van april worden vastgesteld. 
 
3. Mededelingen: 
Er is een brief naar het college van Burgemeester en Wethouders gestuurd over de 
voortgang betreffende wel/niet realisatie van de skatebaan voorziening in Azewijn. 
De jongelui  willen graag duidelijkheid. De  bereidheid om zelf de handen uit de 
mouwen te steken blijft, maar de eindverantwoordelijkheid & aansprakelijkheid is  
een aangelegenheid  van de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor het realiseren 
van speelvoorzieningen.  
 We zullen bij geen verder bericht wethouder  Loeff –Hageman tijdens de volgende 
vergadering (2 juli)vragen naar de voortgang. 
 
4. Kerk: 
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De kerk wordt in 2015 in principe aan de eredienst onttrokken. Er zullen  3  
werkgroepen gevormd worden, die zich bezig houden met resp: geloof, gebouw en 
gemeenschap. Kan de dorpsraad een rol spelen in de werkgroep gemeenschap? 
De dorpsraad heeft veel vragen omtrent de concrete invulling, maar  wil wel 
betrokken blijven. De dorpsraad kan een ondersteunende rol geven, en contacten 
naar betrokken overheden verzorgen. . Sandra neemt hierover contact op met de 
voorzitter van de locatieraad. 
 
5. N.a.v. enquête Dorpshuis: 
Op 3 juni start de ouderen ontmoetingsplek in de pastorie. Vrijwilligers hebben zich 
hiervoor aangemeld. De locatieraad heeft hierin een voortrekkersrol. 
De school gaat zich bezig houden met de buitenschoolse opvang. 
Welcom biedt ondersteuning bij samenstelling programma voor jongeren.  
’t Aschwinhuus wil bijdragen aan de uitvoering van activiteiten. Een tienerdisco staat 
weer op het programma. Verdere evaluatie op 17 oktober door werkgroep enquête. 
 
6. Zandwinningsplas Het Reeven: 
Er volgt 30 mei om 19.30 uur een inspraakreactie van de dorpsraad tijdens de 
openbare vergadering van de gemeenteraad. We stellen de tekst van de 
inspraakreactie vast.  
 Sandra spreekt in als voorzitter van de dorpsraad. De overige bestuursleden gaan 
mee, mogelijk aangevuld door andere  dorpsbewoners op de publieke tribune.. Door 
middel van oproepen bij de bakker, school en dorpshuis en voetbalkantine is er 
bekendheid gegeven aan het feit dat we in gaan spreken.  
De werkgroep het Reeven wordt conform voorstel ingesteld.  
Informatie avond voor Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel is gepland 
op 11/6 om 20.30 uur in ’t Aschwinhuus. Bestuur dorpsraad is zo compleet mogelijk 
aanwezig. 
 
7. Ingekomen stukken: 
Ter kennisname: Gemeente inzake verkeersproject, VKK inzake behoud kleine  
scholen, VKK inzake glasvezel buitengebied. 
Wat betreft glasvezel buitengebeid: vraag binnen gekomen over voortgang in 
Azewijn.  De dorpsraad heeft eerder al bericht naar de gemeente  gestuurd voor 
aandacht  realisering glasvezel in het buiten gebied. 
 
We kregen een uitnodiging van Natasja Scheerder, journalist bij het Montferland 
Nieuws. Ze wil voor het CDA Montferland een aantal artikelen schrijven in aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. In die artikelen blikt ze terug op de 
afgelopen drie jaar en belicht ze in elke kern een project/succes, waaraan het CDA 
heeft bijgedragen. In Azewijn wil ze graag wat schrijven over het project Verkeer in 
de Spiegel. 
De dorpsraad gaat hier niet op in en zal haar een bericht hierover terug doen met de 
volgende argumentatie: De dorpsraad is een onafhankelijke stichting die zich inzet 
voor de woon en leefbaarheid van het dorp Azewijn.  Het meewerken aan 
publiciteitsuitingen voor politieke partijen behoort niet daartoe.   
 
 
8. Rondvraag/ sluiting 
 


