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Notulen         
 

 
 

Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 17-10-2014 
Tijd:  20.00 - 22.30 uur 
Aanwezig Barry S,  Ans H, Henk W, Jeroen O. 
Locatie Pastorie 
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening/notulen  
De notulen van de vorige vergadering (09-09-2014) worden vastgesteld. 
Wat betreft de vervuilde zandbak in de Brummelhof : Volgens de gemeente zijn er 
geen verdere klachten hierover bekend. Er is geen geld beschikbaar voor vervanging 
van het valzand en ook niet voor rubberen tegelvoorziening op de speelplaats. 
Henk vraagt na over eventueel reinigen/onderhoud van de zandbak.   
De Dorpsraad heeft van Ellen van Hierden nog niets teruggehoord over het steeds 
groener worden van het "Kerkepad". Dit gaat Henk ook nog verder navragen. 
 
2. Rolstoel in het gebouw van vv. Den Dam. 
Er is inmiddels een rolstoel geplaatst in de materialen opslagruimte van vv. Den 
Dam. De bedoeling is om de stoel in principe te lenen voor maximaal 1 dag.  
De rolstoel is inklapbaar. 
We ontvangen binnenkort van de gemeente de flyers hiervoor. 
De telefoonnrs. van de contactpersonen  Frans Thomassen en Henk Wassing staan 
hierin vermeld.  
Bedoeling is verspreiding op de jaarvergadering en in de kantine. 
Jeroen zet de flyer op de website. 
 
3. Uitnodiging: OrganisatiesVersterken Elkaar.  
De Montferlandse wijk- en dorpsraden zijn op 23 sept.een avond met elkaar in 
gesprek gegaan om kennis en successen te delen. De avond werd georganiseerd 
door de gemeente en Stichting Welcom. Aanleiding waren de nieuwe taken van de 
gemeente op het gebied van welzijn, werk en (jeugd)zorg. Thema's die aan de orde 
kwamen waren 'Toegang tot zorg', 'Krimp en vergrijzing', 'Samenwerking tussen 
verenigingen' en 'Noaberschap' 
Claudia en Ans zijn er naar toe geweest en vonden het een informatieve avond. 
Bij de verschillende dorpsraden kwam het belang van een goede samenwerking 
tussen de verenigingen naar voren. 
 
 
4. Uitnodiging Edith Starreveld 
Mevr. Starreveld zal op de openbare jaarvergadering haar rol als gebiedsaanjager 
toelichten. Het is informatief en niet bedoeld als discussie programma. 
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5. Verkeer. 
De gemeenteraad is accoord gegaan met het verkeerssbesluit om o.a. de Laakweg 
af te sluiten voor doorgaand vrachtverkeer. De Gendringseweg en de Dr. 
Hoegenstraat blijven voorlopig open voor doorgaand vrachtverkeer. 
De Dorpsraad gaat geen verdere stappen ondernemen naar de bestuursrechter naar 
aanleiding van het bericht van de bezwarencommissie. 
Dorpsraad stuurt een mail van verkeersdeskundige Kees Fijnhout : Wanneer worden 
de  borden "verboden voor vrachtverkeer"  geplaatst? 
 
Clemens  gaat stickers bestellen van Veilig Verkeer Nederland voor de vergadering 
van 25 nov. Mogelijk lange levertijd. 
 
6. Openbare jaarvergadering 25 november 
Vergadering wordt voorbereid.                                                                                            
SKOB (Stichting Katholiek Onderwijs Bergh) zal tevens worden uitgenodigd. 
Op 18 nov. doorlopen van de vergadering. 
Zie uitnodiging aan inwoners Azewijn. 
 
7. Rondvraag 
Ans: 
Er hebben zich enkele vrijwilligers afgemeld voor de AED. Graag nieuwe erbij. 
Barry en zijn vrouw Maaike willen zich aanmelden als vrijwilligers. 
Binnenkort weer een (herhalings) cursus van Hart Veilig Wonen in Azewijn samen 
met de Dorpsraad van Braamt. 
Tijdens de openbare vergadering zal er nog een oproep worden gedaan voor 
aanvulling van de vrijwilligers. 
 
Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
 
 
 
 
 


