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1. Opening/notulen
De voorzitter heet iedereen welkom.
Notulen van 10-11- 2015 worden goed gekeurd.

2. Bijdragen gemeente
De penningmeester heeft een vergoeding van de gemeente voor de basis onkosten
voor 2014 nog steeds niet ontvangen.
De penningmeester heeft de gemaakte onkosten wel doorgegeven aan Ellen van
Hierden.
De voorzitter neemt contact op met Ellen.
3. Windmolens
De compensatiegelden (€10.000) voor de windturbines zijn inmiddels door de
gemeente ontvangen. Ellenvan Hierden mailt: Op 7 januari is er een intern overleg
met verschillende afdelingen van de gemeente om ideeën te bespreken over
besteding van de gelden, passend binnen het groenstructuurplan en/of Landschaps
Ontwikkelingsplan in/om Azewijn. Daarna zal dit met de Dorpsraad besproken
worden.
4. Alert groep
In verschillende wijken en kernen wordt de laatste tijd gesproken over het oprichten
van whatsapp alert groepen (1000 ogen project).
Sommige alert groepen vinden het nodig om uiterlijke uiting te geven aan deze vorm
van preventie bij een groot deel van de Montferlandse inwoners, maar ook bij
mensen met een "kwaadwillend" gedrag. Dit in de vorm van b.v. stickers.
De gemeente bekijkt nog deze mogelijkheid. In ieder geval wordt er een artikel
geplaatst in het Montferland Nieuws.
5. N.L. Doet
Campagne van het Oranjefonds betreffende financiële ondersteuning voor de
klussendag op 11 en 12 maart a.s.
Wordt ter kennisgeving aangenomen.
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6. Evaluatie wegen Azewijn
De gemeente evalueert de wegen in/om Azewijn.
De Dorpsraad wordt hiervoor volgende maand uitgenodigd.
De Dorpsraad heeft middels via een mail aangegeven dat het wenselijk is dat de
bermen van de Hartjensstraat vanaf manege richting Azewijn ook voorzien worden
van grasbetonstenen.
Tevens is doorgegeven dat de Laakweg vanaf voetbalveld richting rotonde erg
gevaarlijk is voor motorrijders. Er zitten groeven in het wegdek.
Verdere vragen, die reeds eerder gesteld waren, wil de Dorpraad de volgende
maand bespreken met de verkeersdeskundige tijdens de evaluatie.

7. Rondvraag
 Welke acties onderneemt de SDRA ten aanzien van de vragen/suggesties over
de slowpoppen op onze website?
De slowpop bij het voetbalveld ziet er niet meer uit, deze zal door de Dorpsraad
worden verwijderd. Actie Henk.
Barry zal dit doorgeven aan Christien Gerrits. Suggestie op website wordt voorzien
van een reactie als bovengenoemd.
 Vraag van enkele inwoners ( in de nabijheid van de kerk) over toekomst kerk.
Kan de Dorpsraad in kennis worden gesteld als er bij de gemeente initiatieven of
(bestemmingsplan) wijzigingen bekend zijn inzake herbestemming van de kerk?
Dit ook in het kader van het dorpbelang.
Barry maakt een opzet voor een schrijven naar Ellen van Hierden over de
mogelijkheid van berichtgeving van de gemeente naar de Dorpsraad als er
bestemmingsplan wijziging bekend is.
De voorzitter zal dit schrijven doormailen naar Ellen.
 Vergaderdata 2016
Jeroen zal opzet maken voor de vergaderdata in 2016.
Eerst volgende vergadering is op 26 januari a.s.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen fijne feestdagen en een
gelukkig, gezond 2016.
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