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Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  14-10-2016 
Tijd  20.00 - 22.30 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Henk W, Clemens B, Jeroen O 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening  

De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder Jeroen, die na een lange tijd 
afwezigheid weer aanwezig kan zijn op de vergadering. 
 
 
2.Notulen 06-09-2016 
Betreffende punt 4:  
Thijs Schuurman en Karin Wittenaar van Stichting  Dorpshuis Azewijn worden ook 
uitgenodigd om  bij het CDA bezoek aanwezig te zijn. Zij zijn leden van de werkgroep 
terras/pleinvernieuwing. 
Betreffende punt 5:  
Het kerkpad heeft inmiddels een onderhoudsbeurt gehad. 
 
 
3.Terras/pleinvernieuwing rondom 't Aschwinhuus 
De projectgroep terras/pleinvernieuwing gaat verder in gesprek met de gemeente. 
Wordt vervolgd. 
 
4. Vestiging voorkeursrecht bedrijventerrein DocksNLD fase 2 
De Dorpsraad kan in een zienswijze (voor 25 oktober) haar bezorgdheid uitdrukken over de 
verkeersveiligheid als in de toekomst het bedrijventerrein flink wordt uitgebreid.  
Wat betekent uitbreiding voor het uitzicht van het dorp? Hoogte gebouwen? 
Gaat de uitbreiding tot aan de bebouwde kom? 
De Dorpsraad heeft de stukken, die ter inzage lagen op het gemeentehuis, inmiddels 
doorgestuurd naar enkele bezorgde aanwonenden van de Eerlandsestraat.  
Wordt vervolgd. 
 
5. Openbare jaarvergadering 22 november 
 
Agenda: 
 
20.00-20.10 uur     Opening  
 
20.10-20.15 uur     Kascontrôle  
   
20.15-20.45 uur     BUUV (digitale buurtmarktplaats Montferland) 
 
20.45-21.15 uur     Ontwikkelingen betreffende de Mattheuskerk door  bestuur 
                                       Verrijzenisparochie en Locatieraad 
 
21.15-21.30 uur     Pauze 
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21.30-22.00 uur     Evaluatie natuurlijk sturen (verkeersveiligheid) door de  gemeente 
                                        
22.00-22.05 uur     Sluiting  
 
Taken verdeling bestuursleden  wordt verder besproken. 
 
6. Binnen gekomen mail/post 
*Naar aanleiding van vraag aan gemeente over vervuiling van de spellocatie Brummelhof  
  door katten en honden. 
  Reactie van de gemeente:  
 
"Op basis van het beleidsplan 'Spelen in Montferland' komt deze locatie in aanmerking om 
omgevormd te worden tot openbaar groen op het moment dat de speeltoestellen kapot en te 
kostbaar zijn om veilig te maken of te vervangen. Voorlopig is de speellocatie aan de 
Brummelhof nog niet afgeschreven, maar nieuwe gemeentelijke investeringen aan deze 
speellocatie (zoals rubberen tegels) is op basis het speelbeleid niet aan de orde. 
Als oplossing van de situatie bij de Brummelhof op dit moment, is er voor gekozen om het 
zand op de speellocatie te reinigen. Dit zal in de planning door onze buitendienst worden 
opgenomen." 
 
Barry zal bovenstaande op internet zetten. 
 
Mail ontvangen over proeven met 4G/5G voor snel internet in buitengebied: wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

                                

7. Mededelingen /Rondvraag 
Zaterdag 22/10 om 10 uur CDA bezoek bij de sacristie. 
 
 
8. Sluiting 

De voorzitter sluit  om 22.30 uur de vergadering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   


