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Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  06-09-2016 
Tijd  20.00 - 22.00 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Henk W, Clemens B, Claudia K 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening/notulen  
De voorzitter heet iedereen welkom. 
Notulen van 05-07-2016 worden goed gekeurd. 
 
 
2. Terras/pleinvernieuwing rondom 't Aschwinhuus 
Volgens  dhr. Heijmans van de gemeente (na summier contact) heeft het plein 
voorlopig geen onderhoud nodig. 
Kosten voor vernieuwing van het plein zijn geraamd op €100.000. 
Wordt vervolgd. 
 
3. Uitnodiging referentietuin 
De gemeenteraad heeft besloten om de kwaliteit van de openbare ruimte per 2017 
anders te benaderen. 
Om te laten zien wat dat inhoudt zijn 2 locaties aangewezen als " referentietuin".  
Een van deze locaties is aan de Marsweg in Didam. .Door het aanbrengen van 3 
naast elkaar liggende proefvlakken is het verschil in onderhoudsniveau goed 
inzichtbaar gemaakt.  
Dinsdag 13 september van 17.30-19.00 uur worden de wijk/dorpsraden uitgenodigd 
bij de opening van de referentietuin, waarbij gelegenheid is om vragen te stellen.  
Henk en Barry gaan er naar toe.  
 
 
4. Binnen gekomen mail/post 

 De gemeenteraadsfractie van het CDA Montferland heeft de afgelopen jaren 
aan de meeste wijk- en dorpsraden een bezoek gebracht onder de noemer 
"Rondje Montferland". Dit jaar wil de fractie aan dit initiatief een vervolg geven. 
Een rondgang door het dorp is mogelijk om te zien waar de aandachts- en 
eventuele pijnpunten liggen.    

      Henk maakt een afspraak met Oscar van Leeuwen voor  22/10 om 10 uur.    

 

 Enquȇte:  

Twee studenten  van de opleiding bouwkunde vragen naar gegevens  over de 
enquȇte, die in 2012 is gehouden onder de inwoners van Azewijn. Het betreft 
een vragenlijst over de invulling van de wensen van de dorpsbewoners over 
de toekomst van het dorpshuis ‘t Aschwinhuus. Waar is in Azewijn behoefte 
aan? 
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De studenten hebben als afstudeer project de mogelijkheden van functies en 
uitwerkingen van de Mattheuskerk op bouwkundig niveau.  

Ans zal mail terugsturen over de opzet van de vragenlijst destijds.  

                                

4. Mededelingen /Rondvraag 
*De struiken (heg aanplanting) op de hoek Marssestraat/ dr.Hoegenstraat zijn door 
de gemeente gekapt op verzoek van de Dorpsraad n.a.v. de erg onveilige situatie op 
dit kruispunt. 
 
*Het kerkpad wordt erg smal door het onkruid aan weerszijden van het pad.  
De voorzitter stuurt een mail naar Ellen van Hierden . 
 
* Er wordt een stukje naar den Drammer gestuurd over de jaarvergadering van 22 
november a.s.  
Ans zal avond voor jaarvergadering  reserveren bij 't Aschwinhuus. 
 
* De  Dorpsraad vindt het een goede geste om een serenade aan Riek Berntsen te 
brengen bij het afscheid van de winkel op 8 okt. Dit is dan namens de hele 
gemeenschap. Wordt vervolgd.  
 
* Barry vraagt of er rubberen tegels gelegd kunnen worden in het speeltuintje van de 
Brummelhof. Nieuwe inzichten wijzen steeds meer uit dat zand erg onhygiënisch is 
ivm katten/ en hondenpoep. 
Henk neemt hierover contact op met Ellen van Hierden.  
 
5. Sluiting 

De voorzitter sluit  om 22 uur de vergadering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   


