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Notulen         
 

 
 

Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 10-09-2013 
Tijd:  21.00 – 22.30 uur (ivm eerst bijwonen info cultuurproject Azem aan de Laak) 
Aanwezig Sandra B, Henk W, Clemens B, Jeroen O, Anja Th, Ans H, Tonnie H, Thea P. 
Locatie ‘t Aschwinhuus 
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening/notulen  
De notulen van 28 mei en 2 juli worden definitief vastgesteld en door Jeroen op de 
website gezet. 
 
 
2. Werving nieuwe bestuursleden. 
Tonnie heeft te kennen gegeven dat hij per 1 oktober stopt met de dorpsraad. 
Hij vindt dat de tijd gekomen is voor nieuwe bestuursleden. Hij is vanaf de oprichting 
al lid van de dorpsraad. Hij heeft zich altijd met veel plezier voor de dorpsraad en het 
dorp ingezet. 
We gaan op zoek naar nieuwe bestuursleden.  
 
 3.Nieuwe website 
Iedereen vond het een verfrissende uitstraling. Ga zo door.  
Ans vraagt of Jeroen de notulen vanaf februari er ook op wil zetten. Wordt aan 
gewerkt. 
 
4. Lopende projecten. 
Verkeer: 
Tussen 11 en 19 juni zijn er verkeerstellingen geweest aan de Langeboomsestraat, 
Laakweg, Gendringseweg en Dr. Hoegenstraat.  De dorpsraad heeft de resultaten 
van de telling ontvangen. Uit de meting blijkt dat er nog steeds te hard wordt gereden 
en dat er nog veel doorgaand vrachtverkeer op de Laakweg, Dr. Hoegenstraat en 
Gendringseweg rijdt. 
Dit is een zorgelijke situatie. We zullen  aan het college van Burgemeester en 
Wethouders van de  gemeente Montferland een brief sturen over bovengenoemde 
problematiek.  
In het schrijven naar de gemeente verzoekt de dorpsraad om  maatregelen te nemen 
om de snelheden te verlagen. Daarnaast verzoeken wij  om op korte termijn een 
verbod op doorgaand vrachtverkeer in te stellen.   
 
Stand van zaken Reeven: 
Wordt vervolgd.  
In een brief van de gemeente naar de dorpsraad wordt vermeld dat de gemeente  
een informatie avond in oktober gaat organiseren. 
Tijdens deze avond informeren de initiatiefnemers, sprekers van het waterschap, de 
provincie en de gemeente over de eventuele verondieping. 
Sandra vraagt na wanneer, waar en voor wie deze avond plaats vindt. 
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In oktober komt de nazorg van gesloten vuilstortplaatsen aan de orde in een 
commissievergadering van de provincie. We zullen afweging maken of het zin heeft 
om daar in te spreken.  
 
Glasvezel In buitengebied: 
Dit agenda punt komt een volgende vergadering aan de orde. 
 
5. Inhoud nieuwsbrief vaststellen. 
Stukje over de enquête en project Azem aan de Laak volgen nog. 
Conceptnieuwsbrief verschijnt op de mail. Binnen 1 week op de website. 
 
6.Datum openbare vergadering vaststellen. 
Dit wordt dinsdagavond  26 november. 
 
7.Ingekomen stukken. 

 Brief inzake vaststelling beleidsregels verondiepen plassen ontvangen.  Onze 
zienswijzen hebben tot aanpassing van de beleidsregels geleid, we worden 
bedankt voor onze zienswijzen.  

 Gezondheidsnota van de gemeente is voor kennisgeving aangenomen. 

 In de nota  “Grip op verandering” gaat de gemeente in op de invloed van de 
veranderende bevolkingssamenstelling  op de verschillende beleidsterreinen 
van de gemeente  Montferland. 
 

Sandra heeft kennis gemaakt met de nieuwe directrice van de basisschool. 
Thea en Sandra gaan verder in gesprek met haar.  
 
8. Rondvraag 
Henk deelt mee dat er extra geld is ontvangen via vrijwillige gift n.a.v. de avond over 
energie in april. Rens Berntsen was tevreden over het resultaat . 
Sandra stuurt bevestigingsbrief betreffende de storting van het geld door de 
gemeente naar de Stichting fotoboek Azewijn. 
Ans zal bij Hart Veilig Wonen navraag doen over herhalingscursus reanimeren. 
Dorpsraad van Braamt wil eventueel samen met ons gaan. Wordt vervolgd. 
 
9. Sluiting  
 
 


