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Notulen         
 

 
 

Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 29-04-2014 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur  
Aanwezig Claudia K,  Ans H, Thea P, Henk W, Jeroen O, Clemens B, Barry S 
Locatie Pastorie 
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening/notulen 
Henk opent als nieuwe voorzitter de vergadering en heet in het bijzonder dhr. Barry 
Schenning welkom. Hij zal een vergadering van de Dorpsraad bijwonen.  
 
De notulen van de vorige vergadering (18-03-2014) worden vastgesteld. 
Betreffende  punt 2:  Aanvulling behoud school Stokkum: Het SKOB bepaalt de 
schoolsluiting. De Dorpsraad heeft hier weinig invloed op. 
De nieuwe gebiedsaanjager is bekend. Ellen van Hierden, coördinator kleine kernen, 
neemt  hierover  contact op met de Dorpsraad. 
Nog geen  bericht van de provincie gehad over zandwinning het Reeven n.a.v. het 
handhavingsverzoek. 
De vergadering van  de Vereniging voor Kleine Kernen is afgelast ivm te weinig 
belangstelling. 
 
2.Terugkoppeling gesprek met dhr.Cees Fijnaut en dhr. Casper Poels op 16/4 
Het was volgens de Dorpsraad  een herhaling van het gesprek dat we eerder hadden 
met de gemeente op 17 februari. De gemeente wil starten met het voorbereiden van 
het verkeersbesluit om alvast een gedeelte van Azewijn te sluiten voor doorgaand 
vrachtverkeer. Ze wil o.a tegemoet komen aan de wens om de Laakweg af te sluiten 
voor doorgaand vrachtverkeer. 
De Dorpsraad heeft nogmaals de onveilige situatie van de Gendringseweg naar 
voren gebracht en het voorstel tot verbod op doorgaand vrachtverkeer voor ook de 
Gendringseweg en dr. Hoegenstraat. 
 
De Dorpsraad heeft inmiddels bericht gehad van de gemeente over het 
bezwaarschrift, dat 7 januari is ingediend bij de gemeente Montferland. In het bericht 
wordt meegedeeld dat er een verdagingsbesluit  is genomen van 6 weken. Hiertegen  
kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.  
Citaat van de gemeente: "De reden voor de verlenging is gelegen in het feit dat we 
voornemens zijn een verkeersbesluit te nemen welke geheel of gedeeltelijk aan uw 
bezwaren tegemoet zal komen". 

 
Er is nog geen uitspraak van de hoorzitting van 27 maart. 
 
3. Omroep Gelderland 
Verzoek gekomen van Omroep Gelderland  om te kijken of er in juli/ augustus een 
mogelijkheid is om Azewijn mee te laten doen met het spelprogramma "Zomer in 
Gelderland". 
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Bij voorkeur organisatie door een vereniging? 
Dit jaar mogelijk niet realiseerbaar ivm andere drukke programma's in het dorp.  
Wel leuke uitdaging voor het dorp! 
Henk mailt hierover terug naar omroep Gelderland.  
 
 
4. Ingekomen stukken 

 Woensdag 21 mei 19.30 uur: Bijeenkomst in Gouden Handen over de 
toenemende krimp en de daling van het aantal basisschool leerlingen in 
samenwerking met de gemeente, wijk/dorpsraden, besturen onderwijs. 
Henk  gaat er naar toe. 

 Onderzoek naar de sportbehoefte binnen de gemeente door Luuk Winters 
(student  opleiding Sport, Gezondheid & Management aan de HAN te 
Nijmegen).  
Er wordt geantwoord, dat Luuk ons inziens dit beter kan publiceren via de 
gemeente berichten. 

 Uitnodiging Receptie Schutterij  b.g.v. het 125 jarig bestaan. 
Jeroen zal er naar toe gaan. 

 Stand van zaken glasvezel buitengebied (bericht van  Ellen van Hierden). 
Overleg met diverse partijen loopt nog. Gemiddeld moet een 
deelnemingspercentage  worden gehaald van 60%. Velen denken dat 4G of 
5G binnenkort haalbaar is en dat de glasvezel niet meer nodig is?  
Zo gauw er meer duidelijkheid is, kan de gemeente de vraagbundeling 
ondersteunen. Wordt vervolgd. 

   
 
5.Rondvraag 
Ans stelt voor om lijst van verenigingen op de website aan te passen. Is accoord. 
Actie: Jeroen en Ans 
Barry heeft met interesse de vergadering gevolgd en komt volgende keer terug. 
Claudia wordt na inschrijving in de Kamer van Koophandel officieel penningmeester. 
 
6.Sluiting 
Henk sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/ haar inspraak. 
Volgende vergadering: donderdag 22 mei ipv 27 mei ivm Azem aan de Laak. 
 
 
 
 
 


