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Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
26-01-2016
20.00 - 22.00 uur
Barry S, Ans H, Henk W, Jeroen O, Claudia K.,
Sacristie
Ans Heister

1. Opening/notulen
De voorzitter heet iedereen welkom.
Notulen van 12-12- 2015 worden goed gekeurd.
2. Bijdragen gemeente
Het jaar 2014 kan afgesloten worden.
Voorschot kan aangevraagd worden voor 2015.
Claudia regelt verder de financiën met Ellen van Hierden.
Ans overlegt met Jeroen over de juiste adressering van Hart Veilig Wonen naar de
Dorpsraad toe.
3. Groen Structuurplan/ Landschaps Ontwikkelingsplan
Er is een intern overleg van de gemeente geweest mbt de €10.000,- die beschikbaar
is gesteld als compensatie voor de windturbines.
Het voorstel van de interne werkgroep is om eerst te horen wat de Dorpsraad een
goede besteding voor het geld vindt.
De enige voorwaarde is dat het passend is binnen het GroenStructuurPlan (GSP) of
Landbouw OntwikkelingsPlan.
De basisschool wil het schoolplein in het kader van de "gezonde school" herinrichten
met veel groen. Stichting Schoolpleinen is bezig met een plan van aanpak hiervoor.
De uitstraling van de school moet anders worden.
Deze herinrichting past in het Groen Structuur Plan (GPS) van de gemeente.
Beplanting aan de Laak zou ook passen in het GSP.
Henk mailt naar Ellen over deze voorstellen.
4. Evaluatie wegen Azewijn
Evaluatie natuurlijk sturen heeft even op zich laten wachten ivm ziekte van Ellen.
Uinodiging voor een gesprek met de verkeersdeskundige volgt.
5.Mail/website
Mails:
 Landelijk onderzoek ‘mijn kwaliteit van leven’.
 Workshop ‘Slim omgaan met tijd in je vrijwilligerswerk’
 Uitnodiging voor bijeenkomst "Ontmoeting: van dure dorpshuizen naar
waardevolle alternatieven"
Deze mails worden ter kennisgeving aangenomen.
Website:
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Naar aanleiding van een reactie op het Dorpsplein zal de slowpop in de Brummelhof
binnenkort verplaatst worden naar een beter zichtbare plaats in de Brummelhof.
Ans vraagt sleutel aan Tonnie Hermsen. Claudia en Ans verplaatsen de pop.
Ook zal op het Dorpsplein vermeld worden dat de Dorpsraad al enige tijd
communiceert via Den Drammer en/of via de nieuwe website. Er worden geen
(digitale) nieuwsbrieven meer verstuurd. Actie: Barry.
6. Rondvraag/ sluiting
Vergaderschema is op de website gezet.
Ans maakt lijstje voor de Locatieraad.
Antwoord volgt met betrekking tot de vraag over de mogelijkheid van berichtgeving
van de gemeente naar de Dorpsraad als er bestemmingswijziging van de kerk is.
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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