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1. Opening
2.Notulen
De notulen van 15/11 en van de jaarvergadering op 22/11 worden goedgekeurd.
Er is inmiddels een werkgroep om nog nader te bestuderen wat de mogelijkheden voor
herbestemming van de kerk zijn.
3. DocksNLD fase 2
Op 6 december heeft de Dorpsraad ingesproken tijdens de commissievergadering Financiën
en Ruimte. Ook enkele inwoners hebben van het inspreekrecht gebruik gemaakt.
Op 22 dec. maakt de voorzitter gebruik van het inspreekrecht tijdens de raadsvergadering
betreffende het raadsvoorstel Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten) DocksNLD2.
Graag weer met zoveel mogelijk mensen hierbij aanwezig zijn.
Op 4 januari 2017 gaat de voorzitter inspreken bij de provincie.
De communicatie naar de pers loopt volgens afspraak.
Jeroen maakt een nieuwe afspraak met Vereniging Leefbaarheid Netterden voor de
volgende vergadering van de Dorpsraad in verband met de ontwikkelingen rondom
DocksNLD2.
4. Binnengekomen mail
 Dorpsraad Kilder, Dorpsraad Stokkum en Vereniging Leefbaar Nieuw Dijk hebben
een brief opgesteld voor de gemeente naar aanleiding van een informatieve
ontmoeting met de Montferlandse dorps- en wijkraden in Kilder op 27 sept.
In deze bijeenkomst kwamen o.a. de thema's gemeentelijk beleid,
accommodatiebeleid en toekomstige ontwikkelingen aan de orde.
Jeroen stuurt een mail naar mevr. Burgers van Dorpsraad Kilder , waarin hij
meedeelt, dat Dorpsraad Azewijn deze brief niet ondertekent. De genoemde punten
zijn momenteel niet relevant voor ons.


Sanering verkeersborden.
De gemeente gaat vanaf week 48 in Montferland ruim 500 borden verwijderen,
waaronder in Azewijn 18. Voor een groot aantal verkeersborden geldt, dat de
bebording overbodig is, omdat uit het wegbeeld ter plaatse al blijkt wat het gewenste
verkeersgedrag is.
De secretaris informeert bij Eefke Lievaart (wijkcoördinator) welke borden er
gesaneerd worden.



Sandra Braam heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W naar
aanleiding van de presentatie tijdens de jaarvergadering over de herinrichting van de
wegen. Het betreft de evaluatie herinrichting Langeboomsestraat, Dr. Hoegenstraat,
Gendringseweg en Laakweg.
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5.Mededelingen
Barry geef aan, dat er nog weinig abonnees zijn op de berichtgeving op de site van de
Dorpsraad. Mogelijk meer aandacht hierover geven in de volgende den Drammer?
Jeroen stelt data op voor vergaderingen in 2017.
6.Sluiting
Om 22 uur sluit de voorzitter de laatste vergadering van 2016 en
wenst iedereen fijne feestdagen.
Volgende vergadering: 17 januari 2017
.
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