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Notulen         
 

 
 

Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 18-11-2014 
Tijd:  20.00 - 22.00 uur 
Aanwezig Barry S,  Ans H, Henk W, Jeroen O, Clemens B, Claudia K. 
Locatie Pastorie 
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening/notulen  
De notulen van de vorige vergadering (17-10-2014) worden vastgesteld. 
Wat betreft de vervuilde zandbak in de Brummelhof en het groener worden van 
het"Kerkepad": Er is een verzoek gestuurd naar de gemeente voor het schoon 
houden van de speelplaats en het weg halen van het onkruid/gras op het "Kerkepad".   
punt 2. Rolstoel: tel. nrs van de contactpersonen worden ook  in Den Drammer 
vermeld. Flyers van de gemeente zijn er nog niet. 
punt 5. Verkeer: dhr. Kees Fijnhout heeft meegedeeld dat de borden voor verboden 
vrachtverkeer  besteld zijn. 
 
2. Uitnodiging SKOB  
Mevr.Lucy Hermsen heeft gemaild dat het woord "sluiting" in de uitnodiging voor de 
openbare vergadering  onrust veroorzaakt.  
De Dorpsraad krijgt regelmatig reacties van inwoners die aangeven dat ze zich 
ongerust maken over de toekomst van de basisschool. Ook in Azewijn loopt het 
leerlingen aantal terug. Is er sprake van een sluiting? De Dorpsraad vindt dat het 
SKOB de juiste instantie is om de bestaande  onrust weg te nemen. 
Henk zal dit in een mail naar mevr. Hermsen  verwoorden. 
 
3. Mail belanghebbende 
Belanghebbende  vraagt zich af wat de Dorpsraad verder zal ondernemen n.a.v. de 
uitslag van de bezwarencommissie ten aanzien van de onveilige situatie van de 
Gendringseweg en de Dr. Hoegenstraat. De gemeente houdt vast aan haar besluit 
om tijdelijk nog doorgaand vrachtverkeer toe te staan op boven genoemde wegen, 
totdat de ontbrekende schakel (rotonde) in gebruik wordt genomen. 
De gemeente heeft  de zienswijze van  de Dorpsraad  "tegen ontwerpbesluit gesloten 
verklaring doorgaand vrachtverkeer in Azewijn" afgewezen.( Zie website van de 
dorpsraad  juni 2014). 
De Dorpsraad heeft  besloten om de stap naar de bestuursrechter niet te nemen. 

4. Openbare vergadering 25 nov.                                                                      
Onderwerpen, aandachtspunten en taakverdeling worden besproken.  
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5. Wat verder ter tafel komt. 

 Dorpsraad vergadert voor de laatste keer in de pastorie. 
 Ans overlegt met locatieraad of we voortaan in de sacristie kunnen  vergaderen. 

 Jeroen maakt nieuwe lijst van vergaderdata in 2015. Kan volgende vergadering 
bekeken worden. 

 Claudia vraagt of volgende vergadering 16 dec. kan zijn ipv. 9 dec. Is accoord. 

 Er is een verzoek binnengekomen voor regeling van bankjes op het kerkplein bij de 
herinrichting van dit plein.  

 Ans meldt dat de EHBO van Didam voortaan de (herhalings)lessen voor 
reanimatie/AED gaat verzorgen ipv. Hart Veilig Wonen ivm het kostenplaatje.  
De gemeente vergoedt de opleiding. 
Herhalingsles via b.v. het werk kan ook.  
Ans zal lijst van vrijwilligers naar de leden van de Dorpsraad sturen.  

 
6. Sluiting door de voorzitter.  

 

 

 

                               

  

 

  


