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1. Opening 
Voorzitter Sandra Braam opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Zij spreekt haar dank uit voor de komst van de aanwezigen, hoewel in minder grote 
getale dan vorig jaar. (nu 40 ) 
Er volgt een korte presentatie van de werkzaamheden in 2013. Enkele onderwerpen 
zijn er uitgelicht. 
 
 
2. Het  werk in 2013. 
Ans Heister vertelt over de enquête en de AED. 
- In 2012 werd een enquête gehouden over wat men mist in Azewijn. Er bleek 
behoefte te zijn aan meer activiteiten voor jongeren en ouderen. Samen met 
welzijnsorganisatie Welcom zijn activiteiten voor jongeren uitgebreid. Welcom zorgt 
voor ondersteuning van initiatieven en organisatie, maar de jongeren moeten  zelf 
ook een actieve rol hierin spelen. De locatieraad is inmiddels gestart met een 
ontmoetingsmorgen voor ouderen 1 x per maand in de pastorie.  
 
-AED; Er is een nieuwe buitenkast gekomen . (betaald door de gemeente) 
Nieuwe vrijwilligers nodig . (Herhalings) cursus wordt door dorpsraad georganiseerd, 
dit jaar samen met Braamt. 
 
Vervolgens gaat Sandra Braam verder met de volgende onderwerpen: 
- Glasvezel buitengebied:de noodzaak/wens  hiervan in ons buitengebied is bij de 
gemeente aangekaart. De Provincie heeft besloten om €35 miljoen te investeren in 
glasvezel in heel Gelderland. Pilot wordt de Achterhoek. Dorpsraad blijft dit volgen. 
Mogelijke rol bij vraagbundeling. Uit de vragen vanuit de zaal blijkt dat er behoefte is 
aan snelle uitrol van het glasvezelnet in het buiten gebied. Moet wel betaalbaar 
blijven. 
- Verkeersveiligheid: Met de aanleg van de rondweg moet een einde komen aan het 
vrachtverkeer in/langs Azewijn. De gemeenteraad nam de zienswijze van de 
Dorpsraad over, dit betekent dat er een verbod op doorgaand vrachtverkeer komt als 
de rondweg er ligt. Wanneer de weg er ligt is nog niet bekend. Uit verkeerstellingen 
die in juni zijn gehouden door de gemeente blijkt dat er nog steeds te hard wordt 
gereden en dat er veel doorgaand (vracht)verkeer is. Daarom heeft de dorpsraad op 
11 september een brief aan het college van B&W gestuurd met een aantal vragen, 
oa of er nu al een verbod op doorgaand vrachtverkeer kan worden ingesteld. Op 26 
november was de brief helaas nog niet beantwoord. Wordt vervolgd.   
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- Verondiepen Het Reeven: Een groot onderwerp dit jaar. Verontruste inwoners van 
Azewijn hebben naar aanleiding van het huisbezoek van de firma Grondbereik, de 
dorpsraad eind vorig jaar benaderd voor nadere informatie over het transporteren en 
storten van 500.000 kubieke meter licht verontreinigde grond in voormalig 
zandwinplas Het Reeven. Voor het vervoer zijn 25.000 vrachtwagens nodig die heen 
en weer rijden. Door de Dorpsraad zijn de raadsleden, Statenfracties, 
waterschapsbestuurders over dit voornemen geïnformeerd.  
Ook uit het dorp is info verzameld. De voorzitter van de Dorpsraad heeft ingesproken  
tijdens de raadsvergadering op 25 april en 30 mei in aanwezigheid van 
dorpsbewoners op de publieke tribune. De raad is gevraagd er op toe te zien dat er 
tussen gemeente, provincie en waterschap gecoördineerd wordt. Het is van belang 
dat het plan in samenhang met de problematiek van de vier vuilnisbelten wordt 
beoordeeld en niet als een losstaand geheel.  
In oktober heeft Waterschap Rijn en IJssel ons bericht dat de firma Grondbereik geen 
plan zal indienen voor het verondiepen van Het Reeven. Goed nieuws dus. De 
Dorpsraad heeft in november in een brief vervolgvragen aan Gedeputeerde Staten 
gesteld over de 4 vuilnisbelten rondom Het Reeven. Centrale vraag: Als er 
stortmateriaal/verzakking van de belten in de plas komt, wie moet wat doen en op 
welk moment.  
 
3. Communicatie  
Namens de secretaris, die ziek is, licht de voorzitter toe: 
We hebben dit jaar een nieuwe website gekregen, hetgeen positief is ontvangen door 
onze bezoekers van de site. Veel mensen krijgen de nieuwsbrieven doorgestuurd op 
hun mailadres. In de pauze kunt u uw mailadres wijzigen of uw mailadres doorgeven 
voor het  ontvangen van de nieuwsbrieven. 
U kunt altijd reageren op ons mail adres: dorpsraad.azewijn@gmail.com  
Uiteraard kunt u ook bellen of de bestuursleden aanspreken of op bezoek komen 
tijdens het spreekuur 20.00-20.30 uur voorafgaand aan de maandelijkse 
bestuursvergadering in de pastorie. U bent van harte welkom. 
Het vergaderschema staat op onze website: www.azewijn.info 
 
4.Financieel verslag 
Penningmeester Henk Wassing doet verslag van de financiën . Er is sprake van een 
positief saldo. We hebben €3000 ontvangen van de gemeente voor het nieuwe 
fotoboek van Azewijn. Dit bedrag is reeds overgemaakt op de rekening van Stichting 
Fotoboek Azewijn. De kascontrolecommissie heeft geconstateerd dat de financiën 
goed op orde waren. De 2 kascommissieleden  gaan nog 1 jaar door, omdat de 
kascontrole dit jaar voor het eerst was ingevoerd.  
 
5. Bestuurssamenstelling 
Tonnie Hermsen heeft in de loop van het jaar afscheid genomen van de Dorpsraad. 
Thea Peeks en Sandra Braam zijn aftredend in 2014. Het bestuur bestaat 
momenteel uit 6 mensen. Twee mensen erbij is noodzakelijk! Iedereen die 
belangstelling heeft kan zich melden bij het bestuur. Het is belangrijk dat  
kandidaten, ook jongeren,  Azewijn een warm hart toedragen en dat zij zich op 
positieve wijze willen inzetten voor het dorp. Kandidatuur wordt besproken 
in het bestuur. In overleg kan er een inloopperiode worden afgesproken alvorens  
definitieve benoeming plaatsvindt. 

mailto:dorpsraad.azewijn@gmail.com
http://www.azewijn.info/


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. Toekomst kerkgemeenschap  
Annie Venes van de locatieraad vertelt over het projectplan betreffende  de toekomst 
van het  kerkgebouw en de kerkgemeenschap. 
Het kerkgebouw wordt pas aan de eredienst onttrokken, als er een andere 
bestemming aan het gebouw is gegeven. In 2015 kunnen wel incidenteel vieringen 
gehouden worden, denk aan Carnaval en Kermis. 
Er zijn 3 werkgroepen gevormd: geloof, financiën/gebouwen en tradities. Lotte Bolder 
ondersteunt. Doelstelling: bijdrage leveren aan de toekomst van onze 
geloofsgemeenschap in Azewijn, uitgaande van de algemene behoefte van de 
bewoners uit ons dorp. Proberen het geloof levend te houden. 
Een afvaardiging van de locatieraad en de dorpsraad is naar Arnhem geweest om 
kerken te bezoeken, die gesloten zijn. Verschillende ideeën zijn opgedaan voor 
herbestemming.  
Naar aanleiding van vragen uit de zaal: 
De toekomst van de pastorie is onzeker.  
Kerkbijdragen gaan naar de Verrijzenisparochie, maar Azewijn krijgt wel vanuit de 
parochie financiële ondersteuning. 
Azewijn heeft relatief veel vrijwilligers voor de kerk. 
Annie bedankt alle vrijwilligers en met name de schoonmaak- en schoffelploeg.  
 
7. Inbraak: wat doet de politie en wat kunnen we zelf doen  
Bart Ruesink stelt zich voor: Hij is wijkagent van ’s-Heerenberg-Oost, waaronder ook 
Azewijn valt. Hij informeert de aanwezigen over hoe zij inbraken kunnen voorkomen.  
Zie ook www.politiekeurmerk.nl of www.politie.nl. 
Er is een toename van inbraken in open schuren en garages in het dorp, doorgaans 
’s nachts. 
Het is belangrijk dat mensen alert blijven, signalement en kenteken van voertuigen 
noteren bij een inbraak of overval. Geef verdachte situaties door.  
Wat te doen na diefstal/ inbraak? 
Bel de politie, doe aangifte, blijf van sporen af, lever registratie van gestolen 
goederen aan. Men kan ten allen tijde anoniem aangifte doen. 
Streven is, dat de politie binnen een kwartier na melding ter plekke aanwezig moet 
zijn. Dit is niet altijd realistisch. 
Na afloop van de vergadering beantwoordt Bart nog diverse vragen van de 
aanwezigen. 
 
8. Wat gaan we in 2014 doen? 

 Verkeersveiligheid blijft een belangrijk punt. De Dorpsraad heeft in 2012 het 
eerste “Buurtlabel Veilig Verkeer” gekregen voor het project  “Verkeer in de 
spiegel”. Idee is om een veiligheidsactie op te zetten in samenwerking met de 
basisschool. Bewustwording eigen verantwoordelijkheid in het verkeer 

 Ontwikkelingen rondom Het Reeven blijven vervolgen. 

 Uitbouwen zorg/ontmoetingspunt. 

 Glasvezel buitengebied bij de gemeente blijven aankaarten. 

 Deelnemen in werkgroep sluiting kerk (ondersteunende rol). 

 Adviesrol in gemeentelijke projecten continueren. 
 

http://www.politiekeurmerk.nl/
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9. Rondvraag 
Is plan  Hartjeshof van de baan? 
De project ontwikkelaar heeft contact gehad met de Dorpsraad en aangegeven dat 
de woningbouwstichting geen woningen meer zal afnemen. Er zijn te weinig huizen 
verkocht, waardoor momenteel de bouw van woningen (nog) niet kan starten. Verder 
is alles nog onduidelijk of project wel/niet door zal gaan.  
 
10 Sluiting 
Met signalen uit het dorp kunnen we ons werk verder doen, we komen op voor het 
Azums belang. Weet ons te vinden. Met deze woorden sluit voorzitter Sandra Braam  
om 22 uur de vergadering.  


