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Notulen         
 

 
 

Betreft: Vergadering/ overleg  Stichting Dorpsraad Azewijn met de gemeente 
Datum: 02-07-2013 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Aanwezig Sandra B, Henk W, Clemens B, Jeroen O, Anja Th, Ans H, Tonnie H, Thea P 
Gasten Wethouder Wethouder Loeff-Hageman Loeff-Hageman  
  en mevrouw Ellen van Hierden, coördinator kleine kernen 
Locatie Pastorie 
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening 
Voorzitter heet iedereen van harte welkom 
 
2. Glasvezel buitengebied. Wat is de stand van zaken? 
Wethouder Loeff-Hageman vertelt dat de gemeente en provincie ermee bezig zijn. 
Clemens Bruins is naar een informatiebijeenkomst van de VKK in Zelhem geweest 
over digitale bereikbaarheid in het buitengebied.  
De provincie Gelderland is gestart met het ontwikkelen van beleid t.a.v. het 
verbeteren van de digitale bereikbaarheid op het Gelderse platteland. Met name de 
gebieden die onrendabel zijn voor de commerciële bedrijven (o.a. Reggefiber) 
hebben de aandacht van de provincie.  
Provincie zorgt niet voor de uitvoering. De dorpsraad heeft de voorkeur voor 
ondergrondse aanleg van Glasvezel, zoals ook in de kern is gebeurd. Greennet is 
storingsgevoelig. Sheets worden naar de dorpsraden gestuurd. Dorpsraad zal dit in 
september opnieuw bespreken.  
Conclusie: aanleg van ondergronds glasvezel in buitengebied is momenteel 
financieel niet haalbaar. 
 
3. Verkeer 
a. De bermen van de Gendringseweg en dr. Hoegenstraat zijn geschaafd. Gras en 
onkruid  ter breedte van 60 cm zijn verwijderd. De wegen zijn visueel breder 
geworden en dus wordt er harder gereden. Past dit in het project dat we met U 
hebben doorlopen? 
 

Wethouder Loeff-Hageman antwoordt dat het schaven een kwestie van onderhoud 
is. Gemeente heeft ook gesnoeid. Er volgt een korte discussie over dit onderwerp. 
Dorpsraad geeft aan twijfels te hebben of de verkeersveiligheid verbeterd is. 
Wethouder geeft aan dat het project een kans moet krijgen.  
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Antwoord via de mail nagekomen op 5 juli: Het schaven van de bermen van de 
Gendringseweg en Dr. Hoegenstraat 
Dit is een reguliere onderhoudsronde geweest en is noodzakelijk voor het behoud van de weg en de 
waterafvoer. Volgend jaar zal er hierdoor een ander soort vegetatie ontstaan, maar deze 

onderhoudsrondes blijven noodzakelijk. 
  

Het aanpassen van de 'kattenogen' op de Langeboomsestraat 
Deze zullen inderdaad worden aangepast. De huidige 'kattenogen' zullen worden verwijderd en 
zullen in de lijn van de grasblokken worden geplaatst. Voor de vakantie worden de bestaande 

kattenogen weggehaald en beton gestort. Dit kan dan in de vakantieperiode uitharden. Na de 
vakantie worden de nieuwe 'kattenogen' geplaatst. 

Zoals bij jullie volgens mij bekend is, is deze week de zwartere slijtlaag aangebracht om de verschillen 
te vergroten op de Langeboomsestraat. 

  

b. Rondweg loopt vertraging op. Kan verbod op doorgaand vrachtverkeer nu reeds 
worden ingesteld?  
Antwoord wethouder: Het bestemmingsplan is door de raad op 27 juni 2013 
vastgesteld. Wanneer de aanleg zal starten is nog onbekend. Een verbod op 
doorgaand vrachtverkeer kan nog niet worden ingesteld.  Er volgt enige discussie, 
waarbij dorpsraad aangeeft dat het geduld op begint te raken. Op de Terborgseweg 
zijn ongelukken gebeurd. Aan de Gendringseweg is ook een ongeluk met een fietser 
gebeurd.  Verschillende metingen zijn/worden gedaan op diverse wegen. De 
dorpsraad wordt op de hoogte gebracht van de uitkomsten. Wethouder geeft aan de 
zorgen te begrijpen. Er volgt nadere informatie.  
 
4. Kerksluiting 
De dorpsraad neemt vooralsnog deel in de door de locatieraad in te stellen 
werkgroep “gemeenschap”. Ontwikkelt gemeente beleid voor leegkomende 
kerkgebouwen? 
 
Antwoord (nagekomen via mail op 5 juli)  
 

Binnen de gemeente heeft dit tot nu toe alleen gespeeld bij de Emauskerk in Lengel/'s-Heerenberg. 

Deze kerk wordt inmiddels hergebruikt binnen de geldende bestemming als uitvaartcentrum. 
  

De verwachting is wel dat de discussie in meerdere kernen gaat spelen de komende jaren. Tot nu toe 
is er geen sprake van dat hier apart beleid voor wordt ontwikkeld. Enerzijds omdat het tot nu toe nog 

incidenten zijn, anderzijds omdat ieder geval uniek is en een maatwerkoplossing vraagt (dit heeft ook 

te maken met de verschillende kerkelijke organisaties die over het eigendom gaan). 
  

Tot nu toe wordt gezamenlijk gekeken naar de (on-)mogelijkheden van hergebruik. Als over dit 
hergebruik overeenstemming bestaat en er moet een herziening van het bestemmingsplan volgen, 

dan zal het college in eerste instantie daarover een principebesluit moeten nemen, waarna de bal bij 
eigenaar/aanvrager ligt om een ruimtelijke onderbouwing in te dienen, waarna de planologische 

herziening in gang kan worden gezet.  

 
 
5. Toekomst school 
Voor de leefbaarheid in ons dorp is het van belang dat de school open blijft. 
Welke actie onderneemt de gemeente om dit te bewerkstelligen? 
Het streven van de gemeente is om scholen open te houden, wel met behoud van 
kwaliteit. De gemeente ziet hierin een rol voor zich weggelegd. Een sluiting is 
momenteel nog niet aan de orde. Azewijn ligt verder van andere scholen af, hetgeen 
ook meetelt bij een beslissing om over te gaan tot sluiting 
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Beslissing tot sluiting gaat uit van schoolbestuur. Wethouder geeft echter aan dat het 
wel om de inwoners van de gemeente gaat en dat de gemeente een 
verantwoordelijkheid voor zich ziet weggelegd. Bouw Hartjenshof is nog onzeker. 
 
6.Skatevoorziening 
We vernemen graag het antwoord op de brief/handtekeningen van de jongelui. 
Er komt geen nieuwe skatevoorziening in de gemeente Montferland bij.  
Wel kunnen eventuele onderdelen naar Azewijn komen. Een aangepaste brief gaat 
naar de jonge skaters. Dorpsraad geeft aan dat het niet in haar doelstelling past op 
speelvoorzieningen te realiseren. Zij kan ook geen sponsoring daartoe in ontvangst 
nemen. We horen verder. 
 
7. Verondiepen zandwinplas 
In statencommissies zijn vragen gesteld omtrent relatie tot zandwinplas/belten. 
2 juli heeft het algemeen bestuur van het Waterschap de beleidsregels  verondiepen 
diepe plassen met grond en/of baggerspecie vastgesteld. 
Welke acties onderneemt de gemeente om de zorgen van de inwoners over de 
volksgezondheid, de verkeersveiligheid en het milieu weg te nemen? 
 
Antwoord: De wethouders Loeff en Wissink en een beleidsmedewerker (mevrouw 
Zonneveld) gaan 19 augustus aanstaande. in overleg met een deskundige van de 
provincie (de heer Van Hoorn) over de stortplaatsen. Ook overleg met waterschap 
volgt. De gemeente is op de hoogte van de zorgen van Azewijn en deelt deze ten 
zeerste.  
Voorzitter betreurt het dat een brief gedateerd 30 mei betreffende info over het 
Reeven  eind mei pas op 7 juni door de dorpsraad is ontvangen, nadat zij er zelf om 
gevraagd had. Oa het waterschap was al van de inhoud van de brief op de hoogte. 
De wethouder was hiervan niet op de hoogte. Nieuwe ontwikkelingen zullen door de 
gemeente aan de dorpsraad worden doorgegeven. 
 
8.Samenwerking 
Hoe kunnen we dit verbeteren? 
We constateren met elkaar  dat in het verleden de samenwerking via kortere lijnen 
verliep. Nu  minder korte lijnen, minder vertrouwen wederzijds?  
Het traject “Reeven” is een zwaar onderwerp. Enige afstand is dan gebruikelijk. Dat 
hoeft een goede samenwerking op andere vlakken niet in de weg te staan.  
We spreken af met een schone lei te beginnen. We vinden het als dorpsraad ook van 
belang om betrokken te blijven bij onderwerpen, die buiten ons dorp leven.  
 
9. Sluiting 
Voorzitter sluit om 22.00 uur het overleg. 
 


