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1. Opening/notulen  
N.a.v. de vorige notulen: 
Thea heeft Claudia Kabel benaderd. Ze zal de volgende vergadering bijwonen. 
Henk polst Nicky Wicherink. 
Brief over verkeer Laakweg, dr. Hoegenstraat en Gendringseweg is naar de 
gemeente gestuurd.  
Stand van zaken over het Reeven wordt aangepast door Sandra 
 
2. Terugkoppeling informatie avond kerk. 
Sandra, Henk en Thea hebben vorige week de info avond bezocht namens de 
dorpsraad. In 2015 wordt de kerk niet meer voor diensten ingeroosterd. Bijzondere 
vieringen kunnen wel plaatsvinden. Als de kerk verkocht is, wordt het gebouw 
helemaal aan de eredienst onttrokken. Er zijn 3 werkgroepen gevormd. De dorpsraad 
hoort bij werkgroep gemeenschap. We gaan op uitnodiging van de gemeente Oude 
IJsselstreek op 8 nov. naar Arnhem om daar ideeën op te doen betreffende 
herbestemmingen bij kerksluitingen. Tevens worden daar gesloten kerken bezocht.  
Marie-José de Dreu zal in de algemene jaarvergadering nadere info geven. 
 
4.AED. 
De buitenkast van de AED is op 9 okt. vervangen. 
De reanimatie/AED training vindt samen met Braamt plaats op 28 november in ’t 
Aschwinhuus.  
Ans stuurt brief naar gemeente over onkosten vergoeding en mogelijkheid van 
vervanging  vrijwilligers, die niet meer oproepbaar zijn. 
Het is wenselijk dat het aantal van 15 personen weer aangevuld wordt. 
 
5. Glasvezel. 
Clemens is naar bijeenkomst geweest over uitrol glasvezel in buitengebied door de 
provincie. 
Binnen niet al te lange tijd wil men in de Achterhoek er mee starten ivm de 
krimpregio. De gemeente is hiervan op de hoogte. 
4 G en 5 G zijn investeringen voor de toekomst. 
Momenteel heeft de dorpsraad nog geen rol bij de glasvezel uitrol, mogelijk later een 
rol bij de inventarisatie. 
Wel is er contact geweest met wethouder Visser over meer duidelijkheid in de 
komende maanden. 
 
 



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  

 

 
6. Stand van zaken het Reeven. 
Plan over verondiepen van het Reeven is van de baan. Initiatiefnemer heeft zich 
teruggetrokken. Het doel is behaald. Inwoners zijn via mail en huis aan huis blad 
hierover ingelicht. Veel positieve reacties hierover gehad. Info avond van 22 okt. op 
het gemeentehuis gaat niet door. 
Vervolgtrajecten met de belten is een proces van de gemeente & provincie. We 
bespreken de nodige vragen en zorgen die we nog hebben over de belten.  
 
7. Voorbereiding openbare jaar vergadering. 
Draaiboek wordt doorgelopen. 
Ans wil Sandra helpen met programma samenstellen en powerpoint maken  
in week 45/46. 
Welke onderwerpen komen er aan de orde tijdens de vergadering?: 
Bestuurssamenstelling, financieel verslag met vooraf voor de 1ste keer kascontrôle, 
uitleg nieuwe website/communicatie,. 
Wat hebben we gedaan in 2013?: 
Vervolg enquête, glasvezel buitengebied,  verkeersveiligheid, verondiepen het 
Reeven,  
Wat gaan we doen in 2014?: 
Ondersteunende rol kerk, uitbreiding industrie terrein EBT, rondweg. 
Het plan Hartjeshof komt nog steeds niet van de grond.    
Voorstel is om tijdens de vergadering ook aandacht te besteden aan het afscheid van 
Tonnie.  
Bijdragen:  Locatieraad (Marie-José de Dreu) en wijkagent Bart Ruesink.  
 
8.Ingekomen stukken: 

 Vereniging van Kleine Kernen: (VKK) Sandra zal op 12 nov. tijdens de leden 
jaarvergadering van de VKK  vertellen over ons verkeersproject. 

 

 Plattelands Parlement 
 Sandra en Ans gaan op 16 nov. naar Lunteren voor het Plattelands 
 Parlement. 
 Burgerinitiatieven en verschillende thema’s komen hierbij aan bod. 
 

 Levend Landschap 
 De gemeente Montferland is initiatienemer van het project Levend Landschap. 
 Voor dit proces heeft de gemeente de Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
 gevraagd om inwoners met ideeën te ondersteunen bij de ontwikkeling en 
 uitvoering. Info: www.landschapsbeheergelderland.nl.  
 De dorpsraad wacht reacties van de oproep in de kranten van deze week af.  
 
9. Zoutbakken. 
Henk deelt mee dat de gemeente weer zoutbakken gaat vullen. In de volgende 
nieuwsbrief vermelden dat Bert Landman en Henk Wassing deze beheren. 
 
 
8. Sluiting 
 
 


