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Notulen         
 

 
 

Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 14-04-2015 
Tijd:  19.30-21.30 uur  
Aanwezig Ans  H, Henk W, Jeroen O, Clemens B, Barry S, Ellen van Hierden    
                       (coördinator wijk/dorpsraden) 
Locatie Sacristie 
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1.Opening/notulen 
De voorzitter heet mevr. Ellen van Hierden van harte welkom. 
De notulen van 10-03 worden vastgesteld. 
Nicole Messing  heeft  zich voor vanavond  afgemeld, wordt voor volgende 
vergadering weer uitgenodigd. 
"Zomer in Gelderland"komt met grote zekerheid in augustus in Azewijn.  
De "Kameröjen groep pakt dit verder op.  
 
2. Veilig verkeer 
Vragen, die gesteld zijn tijdens de openbare vergadering betreffende de 
aanpassingen aan de Gendringseweg, zijn met de verkeersdeskundige besproken. 
De aanplant van struikjes is zo neergezet om nog groeimogelijkheid te hebben.  
Er  was nog onduidelijkheid over  de struiken aan de Gendringseweg , die de 
Reefweg, de weg van rechts, zeer slecht zichtbaar maakt. De hoogte van de struiken 
voor het schrikhek ter hoogte van de Reefweg is nog hetzelfde gebleven.  
Ellen zal bovengenoemde aandachtspunten  weer ter sprake brengen bij de 
verkeersdeskundige van de gemeente. Tekening is gemaakt om het duidelijk te 
maken.  
 
3.Windmolens 
Op 18 mei is er een vergadering in de gemeente Oude IJsselstreek over de te 
plaatsen windmolens in de gemeente Montferland en Oude IJsselstreek. 
2 van de 6 te plaatsen molens komen in Azewijn. 
De financiële opbrengst voor het plaatsen komt ten goede aan de landschappelijke 
aankleding en groenvoorziening. 
Uitnodiging volgt. 
 
4. 1000 ogen project 
Wijkagent Bart Ruesink wordt voor de volgende vergadering uitgenodigd om verder 
uitleg te geven over het 1000 ogen project. 
Dit betreft een whatsapp groepsvorming, waarbij buurtbewoners informatie delen met 
elkaar en de politie over verdachte personen.  
Wordt 112 dan altijd ook gebeld? 
Als er aanmeldingen zijn, wordt de Dorpsraad dan beheerder van de app? 
Groepsgrootte van de app maximaal 40 personen?  
De  wijkagent  zal in de lokale media een artikel wijden aan dit project. 
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5. Glasvezel buitengebied 
De Vereniging Kleine Kernen en Federatie Dorpshuizen Gelderland en Sensire 
hebben een brief gestuurd naar minister Kamp over het belang van glasvezel in de 
buitengebieden. 
Het wachten is op toestemming vanuit Brussel. 
Zodra duidelijk is welke providers meedoen en er duidelijkheid is over aanleg van 
glasvezel in de "witte"gebieden in de Achterhoek, gaat de vraagbundeling starten.  
 
6  Uitnodiging huisvestingsvisie 
Op 15 april wordt er door de gemeente de huisvestingsvisie  
basisonderwijs 2015-2023 toegelicht. Deze visie is door het college samen met de 
schoolbesturen opgesteld en wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraden en 
de wijk/dorpsraden. Deze kunnen hun meningen hierover geven, welke vervolgens  
worden betrokken bij het advies aan de gemeenteraad. 
 
 
7. Binnen gekomen post /mail 

 Uitnodiging over nieuw beleidsplan van woningbouwvereniging Plavei                                      
 op 28 april a.s. 
 Deze woningbouwvereniging is ontstaan uit een fusie van Woning Stichting  
           Bergh en Laris. 
 Dit wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 Er is nog steeds onduidelijkheid over  het plan Hartjenshof. 
 Ellen informeert over de stand van zaken. 
 

 Ingezonden brief n.a.v. het drukke verkeer op de kruising 
Ompertsestraat/Marssestraat/Hartjensstraat. 
Inzender stelt voor om het sluipverkeer op deze kruising in een breder 
verband te trekken. 
De Dorpsraad is van mening dat ze de belangen voor heel Azewijn behartigt 
en het algemeen belang voor het individueel belang gaat. 
Desbetreffende inwoner is vrij om contact op te nemen met het gemeentelijk 
bestuur. 
De voorzitter stuurt een mail naar de inzender waarin hij de  
standpunten /meningen van de Dorpsraad  zal verwoorden. 

 
 
 8. Rondvraag/sluiting 
De voorzitter bedankt Ellen voor haar aanwezigheid en sluit hiermee de vergadering.                                                                

  

                                                                                          s 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  

et zijn best om de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt te n uw buurt en wat bij u in 
de straat afwijkend gedrag is. In Nederland is men inmiddels in diverse plaatsen 
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gestart met het zogenaamde 1000 ogen project, Kort samengevat houdt dit in dat 
buurtbewoners zich  


