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1. Opening/notulen
De notulen van de vorige vergadering (30-06-2015) worden vastgesteld.
Claudia is afwezig, maar heeft doorgegeven, dat alles geregeld is voor
de 11 Dorpentoer.
Stukje voor den Drammer over het 1000 ogen project wordt opgesteld. Henk zal dit
opsturen.
2. Keuring AED
Op de AED en de kast zit onderhoud, wat betekent dat deze jaarlijks worden
nagekeken/ gekeurd door een onderhoudsbedrijf. De planning voor dit onderhoud
houdt het bedrijf zelf bij, aldus Hart Veilig Wonen.
Het onderhoud en de jaarlijkse keuring hoort bij de eigenaar van de AED's en dat is
de gemeente. Dus de kosten daarvan komen voor rekening van de gemeente.
De storing van de buitenkast is inmiddels opgeheven.
3. Spelen in Montferland
De gemeente heeft een voorstel om in 15 jaar de kleine speelplaatsen af te bouwen.
Speelplaatsen vallen dan onder de verantwoording van de buurt.
Er zal worden geïnvesteerd in grotere, meer centraal gelegen ontmoetingsruimtes
voor inwoners van alle leeftijden.
Het beleidsplan "Spelen in Montferland" ligt 6 weken ter inzage.
Is dit plan wenselijk voor de kleine kernen?
Dit wordt een agenda punt voor de volgende vergadering met Ellen van Hierden.
4. Website
Woensdag a.s. komen Jeroen en Barry bij elkaar om invulling te geven aan de
lay out van de nieuwe website. Er komt een interactief gedeelte bij.
Bedoeling is dat de vernieuwde website voor de kermis live gaat.
Henk zal in den Drammer hierover berichten.
5. Woonvisie Montferland
Voor het begeleiden van het proces en het opstellen van de woonvisie heeft de
gemeente dhr. van den Moosdijk van het adviesbureau Casa Concsult ingeschakeld.
Hij zal op woensdag 23 september een presentatie geven over het wonen in de
gemeente Montferland in het gemeentehuis in Didam.
Na de presentatie zal van gedachten gewisseld worden met de dorps/wijkraden over
de gewenste thema's en richtingen voor de nieuwe woonvisie.
Barry en Clemens gaan er naar toe.
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6. Binnengekomen mail/post
 Workshop Social Media: is al eerder aan de orde geweest bij de Dorpsraad.
 In de poster/ flyers van Kern met Pit wordt geschreven over begeleiding van
goede burgerinitiatieven. Zie www.kernmetpit.nl
 BUUV is een gratis buurtmarktplaats voor en door bewoners, waar vraag en
aanbod van hulp en diensten elkaar vinden. Informatie bijeenkomst op 14
sept. voor Montferland. De Dorpsraad is van mening dat BUUV (nog) niet van
toepassing in Azewijn ivm grote sociale contrôle onderling.
 Uitnodiging "Kijkje in de Keuken van Dorp in beweging Varsselder
Veldhunten": wordt ter kennisgeving aangenomen.

7. Rondvraag
Ans: Van een inwoner te horen gekregen dat het kerkepad soms erg drassig is.
Wordt volgende vergadering besproken met Ellen van Hierden.
Clemens: Reageren op mail van Dorpsraad Kilder over wijzigen/afschaffen van de
Welstandswet in Montferland ? Laten we over aan de Dorpsraad van Kilder.
8. Sluiting.
Tegen 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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