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Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
14-02-2017
19.30- 21.30 uur
Barry S, Ans H, Henk W, Clemens B, Jeroen O
Ellen van Hierden (coördinator kleine kernen), Karin Wittenaar namens
Stichting Dorpshuis Azewijn van 19.30- 20.00 uur
Sacristie
Ans Heister

1. Opening
De voorzitter heet Ellen en Karin van harte welkom.
2.Voortgang pleinvernieuwing
Namens de werkgroep voor plein/terras vernieuwing deelt Karin meer dat de provincie geen
subsidie beschikbaar stelt voor onze plannen.
De subsidie is bedoeld voor activiteiten in het kader van de leefbaarheid voor Azewijn.
Plein/terras vernieuwing valt niet onder deze subsidie.
Hoe nu verder met de financiering?
Plannen zo snel mogelijk realiseren. Streven dit jaar.
Verschillende mogelijkheden worden aangekaart:
* Kunnen de compensatiegelden voor de windmolens gebruikt worden en past dit in het
groenstructuurplan van de gemeente?
* Fondsen aanschrijven? Henk stuurt een boek over bestaande fondsen naar Barry.
* Ellen informeert bij het CDA over hun voorstel tot verdeling van €250.000 ter besteding
voor leefbaarheid in de kernen van Montferland.
* Dorpsbewoners zijn bereid om letterlijk "de handen uit de mouwen te steken" voor de plein
vernieuwing, maar de gemeente blijft verantwoordelijk voor de openbare weg en zal eerst
haar goedkeuring hieraan moeten geven .
* Terras aankleding is een zaak van financiering door de Stichting Dorpshuis Azewijn.
* Ellen informeert bij de wethouder Loeff over financiering in het kader van leefbaarheid en
zal volgende week bericht doen.

2.Notulen
De notulen van 13/12 en 17/01 worden goedgekeurd.
3. Heggenherstel Netterden/Azewijn
Het compensatiegeld (of een deel hiervan) van de windmolens wil de Vereniging
Leefbaarheid Netterden gebruiken voor het herstel van de heggen tussen Netterden en
Azewijn. In gezamenlijkheid met Azewijn en Netterden en de DKK kan dan een subsidie
(verdubbeling van het geldbedrag van €30.000) worden aangevraagd bij de Provincie.
De subsidie is bedoeld voor het buitengebied.
Bewijzen van toegezegde financiering door andere partijen is 1 van de stukken die bij de
aanvraag bij de provincie ingediend moet worden.
Azewijn heeft andere ideeën en ziet af van co-financiering met Netterden.
Het voorstel betreft heggenherstel op grondgebied van de gemeente Oude IJsselstreek.
Geld besteden voor pleinvernieuwing? Steiger bij de Laak in het kader van
verkeersveiligheid bij het vissen? Andere plannen?
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De school gaat geen gebruik meer maken van compensatiegelden van de windmolens.
Schrijft andere financieringsbronnen aan.
Woensdag 15 februari is er een informatie avond te Netterden in zaal Terhorst voor de
inwoners van Netterden en Azewijn . Belangrijk is de burgerbetrokkenheid bij de
voorbereiding en uitvoering van het project: Nieuwe hagen in het oude landschap rond het
Azewijnse en Netterdense Broek.
4. DocksNLD fase 2
De Dorpsraad gaat inspreken tijdens de hoorzitting in het gemeentehuis in Didam op 23
februari om 17.30 uur.
Tijdens deze zitting geeft de Dorpsraad een toelichting op het bezwaarschrift Wvg
DocksNLD fase 2 tegen het besluit van het college van b en w en besluit van de
gemeenteraad van Montferland van respectievelijk 27 september 2016 en 22 december
2016 om een voorkeursrecht te vestigen op gronden.
Ook maakt de Dorpsraad gebruik van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering van 23
februari om 19.30 uur.
Teksten van de toelichting op het bezwaarschrift en inspraakreactie zijn terug te vinden op
de website van de Dorpsraad.
5. Wat verder ter tafel komt
 Clemens en Jeroen gaan naar de vergadering van Vereniging Leefbaarheid in
Netterden.
 Clemens en Ans lezen Groen Structuurplan van de gemeente door ivm
mogelijkheden voor besteding compensatiegelden.
 Ellen informeert bij de gemeente over het weghalen van de struikjes aan het van
Halplein
6.Sluiting
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
.
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