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Notulen         
 

 
 

Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 10-03-2015 
Tijd:  20.00 - 21.30 uur 
Aanwezig Ans  H, Henk W, Jeroen O, Claudia K, Clemens B, Barry S 
Locatie Sacristie 
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1.Opening/notulen 
De notulen van de vorige vergadering (10-02-2014) worden vastgesteld. 
Wat betreft gedeeltelijke onkostenvergoeding door de gemeente: 
De penningmeester heeft nog geen rekening van de openbare vergadering 
ontvangen. Claudia belt dhr. Beekman hierover op. Het bedrag van de 
vergaderkosten wordt aan  Ellen van Hierden  (coördinator dorps/wijkraden) 
doorgegeven. 
Wat betreft voortgang verkeerslabel: Nicole Messing is vanavond verhinderd, komt 
volgende vergadering. 
 
2. Onderzoek vrachtverkeer 
Jeroen en Henk zijn op 3 maart  naar de gemeente geweest om van gedachten te 
wisselen over de verkeersvragen van de Gendringseweg en de Dr. Hoegenstraat. 
Verkeersdeskundige dhr. Kees Fijnhout en mevr. Ellen van Hierden waren  hierbij 
aanwezig.  
Er is door de gemeente een kentekenonderzoek van het vrachtverkeer op 15/12 
uitgevoerd op de Gendringseweg en de Dr. Hoegenstraat.  
Hieruit bleek dat tijdens deze verkeersmetingen 40 vrachtwagens per dag zijn  geteld 
die behoren tot doorgaand verkeer. 
De gemeente deelt mee, dat ze de Gendringseweg en Dr Hoegenstraat gaan 
afsluiten voor het doorgaande vrachtverkeer . Over twee weken worden er borden 
geplaatst . De zandwinning Netterden is hiervan op de hoogte.  
De zandvrachtwagens kunnen  gebruik maken van de rotonde in Ulft.  
Volgens de gemeente  is de ontbrekende schakel nog niet in zicht en heeft  de 
gemeente er ook geen zeggenschap over. Procedures lopen nog steeds. 
Vandaar het besluit over afsluiten van doorgaand vrachtverkeer op bovengenoemde 
wegen. 
Overgebleven vragen over het verkeer tijdens de openbare  vergadering worden 
verder bekeken. Wordt vervolgd. 
. 
3. Veilig verkeer 
In de volgende vergadering wordt nader ingegaan over de invulling over een actie 
naar aanleiding Buurtlabel Veilig Verkeer. 
Mevr. Nicole Messing komt van 19.30-20.00 om als verkeersouder dit samen met de 
dorpsraad te bespreken.   

4. 1000 ogen project                                                                                                 
De Dorpsraad heeft nog geen verder bericht ontvangen van wijkagent Bart Ruesink 
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over het starten van een whatsapp groep, waarin buurtbewoners informatie delen 
over verdachte personen met elkaar en de politie.  In principe kan de wijkagent 
hiermee starten volgens de Dorpsraad. 

5. Binnengekomen post/mail     

 Aanvullingen van de Dorpsraad op de sociale kaart voor alle kernen worden 
doorgestuurd naar  gebiedsaanjager  Edith Starreveld. 

 Op 26 en 27 maart zal er een informatiestand aanwezig zijn op de weekmarkt 
in   Didam en 's-Heerenberg. Bij de stand zijn mensen van het ministerie en 
het  sociaal team van de gemeente aanwezig. Een ieder die vragen heeft over 
de zorg  kan die daar stellen. Dit is alvast een eerste stap voor het verstrekken 
van meer  informatie.                                                                               
Verder is de gemeente bezig met voorbereidingen voor informatieavonden in 
Didam en 's Heerenberg.   

 Op vrijdag 10 april aanstaande organiseert de gemeente een zwerfvuil 
opruimdag. De gemeente zorgt  voor het materiaal zoals zakken, hesjes, 
handschoenen en knijpers. De mail zal doorgestuurd worden naar de school. 

 'Een wagen vol verhalen' is een project om verhalen over tradities en 
gebruiken in Gelderland te verzamelen en te bewaren. Het project is een 
initiatief van Gelders Erfgoed en Omroep Gelderland. 
Flyer hierover wordt opgenomen in "den Drammmer". 

 De Dorpsraad heeft een uitnodiging voor deelname van Azewijn  aan het 
proramma "Zomer in Gelderland". Is  doorgestuurd naar de 
Carnavalsvereniging. 
 

6. Rondvraag/sluiting 
Henk deelt mee dat Ellen de volgende vergadering zal bijwonen.  
Graag vragen voor Ellen op tijd doorgeven. 
Zij komt om 20.00 uur na de bespreking over veilig verkeer.  
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De politie doet zijn best om de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt te waarborgen, 
maar heeft hierbij uw hulp wel nodig. U weet immers als geen ander wat er leeft in 
uw buurt en wat bij u in de straat afwijkend gedrag is. In Nederland is men inmiddels 
in diverse plaatsen gestart met  

                                                                                                       

                  

                                                                                                        

 

  Geachte buurtbewoner,  
 
De politie doet zijn best om de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt te waarborgen, 
maar heeft hierbij uw hulp wel nodig. U weet immers als geen ander wat er leeft in 
uw buurt en wat bij u in de straat afwijkend gedrag is. In Nederland is men inmiddels 
in diverse plaatsen gestart met het zogenaamde 1000 ogen project, Kort samengevat 
houdt dit in dat buurtbewoners zich  
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