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1. Opening/ gesprek.
Mensen kunnen mee investeren in het windmolenpark Netterden-Azewijn door
windobligaties te kopen met een rendement van 4,5% of 6%.
Aan het begin van de vergadering heeft de Dorpsraad van gedachten gewisseld met
enkele inwoners over de windobligaties die worden uitgegeven voor nietomwonenden en omwonenden van het windpark.
Verplichting tot beleggen in deze vorm van duurzaam investeren wordt opgelegd
door de gemeentes.
Het blijkt dat er veel belangstelling is voor de windobligaties.
Elke inwoner van Azewijn is vrij om deze te kopen.
2. Notulen vorige vergadering (13-10-2015)
Betreffende punt 6: Reactie van Ellen van Hierden over de bladkorven.
De bladkorven zijn geplaatst op basis van een lijst met diverse locaties binnen de
gemeente. Op deze lijst staan 3 locaties in Azewijn, waaronder de Elzenmaat (en 2
aan de Marssestraat). Het kerkplein is niet genoemd als locatie. De meeste bomen
bij het kerkplein staan niet op gemeentegrond en zijn dan ook geen eigendom van de
gemeente.
Eea overwegende geeft dit voor de gemeente dan ook geen aanleiding
om de bladkorven de verplaatsen.
3.Jaarvergadering
Jaarvergadering wel/niet door laten gaan op 24 november?
In een mail liet Ellen van Hierden vorige week weten dat zij en wethouder Loeff niet
op de vergadering komen, hetgeen de Dorpsraad erg jammer vindt.
Was niet volgens afspraak.
De inwoners vragen om antwoorden op de vragen die zij vorig jaar gesteld hebben.
De Dorpsraad heeft nog vraagtekens bij sommige antwoorden die de gemeente heeft
gegeven.
Ook kan de gemeente beter haar beleid weergeven over het EBT terrein als hier
vragen over komen.
De Dorpsraad komt na enige discussie tot de conclusie dat de jaarvergadering van
24 november niet door zal gaan. Volgt t.z.t. We gaan niet alles doorverwijzen naar de
afwezige gemeente.
Eerst zo spoedig mogelijk een gesprek met Ellen over het niet nakomen van de
afspraak met de gemeente. tijdens de geplande vergadering. We missen toch een
belangrijk agendapunt als de gemeente niet aanwezig is.
Reactieformulieren zijn geen goed alternatief.
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Acties:
 Barry zet op website dat jaarvergadering niet doorgaat. Andere datum volgt.
 Henk belt naar wijkagent om presentatie 1000 ogen project te verzetten
 Henk mailt voor vrijdag a.s. naar Ellen om berichtje in Montferland Nieuws te
plaatsen dat jaarvergadering niet doorgaat.
 Jeroen/ Henk sturen mail naar Ellen om een andere datum waarop de
gemeente wel kan. ( na mail voor Montferland Nieuws )
 Ans zegt 't Aschwinhuus af (woensdag )

4. Wat verder ter tafel komt
Den Drammer komt voor Kerstmis weer uit.
Ans maakt opzet voor stukje aan het einde van de maand. Nieuwe website komt
daarin aan de orde.
Ans heeft nagevraagd bij Marcel Braam: Tekst inleveren voor 7 december.

Henk en Claudia (mogelijk ook Barry) gaan 17 november naar de bijeenkomst op de
St. Jozefschool over de ontwikkelingen op de St. Jozefschool. Zie mail van mevr.
Fielt-Wanders (directeur basisschool)
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