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Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  06-06-2017 
Tijd  20.00- 22.00 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Henk W, Jeroen O 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening 
We staan even stil bij het plotselinge overlijden van ons bestuurslid Clemens Bruins. 
 
2.Notulen 
Notulen van 09-05-2017 worden goedgekeurd. 
De bijeenkomst over glasvezel aanleg in het buitengebied  is uitgesteld. 
 
3.Voortgang plein/terras vernieuwing 
Idee is om compensatie gelden van de windmolens in eerste instantie te besteden voor 
terrasvernieuwing , passend binnen het groenstructuurplan.  
Voorstel om plannen voor het terras en het plein uit elkaar te halen, zal verder uitgewerkt 
worden in de desbetreffende werkgroep.  
Barry en Jeroen plannen een datum. 
Henk stuurt mail naar Ellen. 
 
4.Raadscommissie vergadering 
De voorzitter gaat 7 juni naar de commissie vergadering, waarin de brief wordt behandeld, 
die de Stichting Dorpshuis Azewijn gestuurd heeft naar college van B. en W. en de 
gemeenteraad betreffende beroep op gelijke behandeling ten aanzien van de 
toekomst/exploitatie dorpshuizen in Montferland. 
Ans stuurt brief naar de andere  bestuursleden van de Dorpsraad. 
 
 
5. Binnen gekomen mail 

.  
 

 't Gemeynt Netterden wil een overleg met de Dorpsraad. 
      Zij hebben  ideën over een vorm van samenwerking. 
      Henk zal Peter Postma van 't Gemeynt uitnodigen om op 4 juli van 19.30 -20.00        
      uur te komen.  
 

 Uitnodiging van de landelijke vereniging voor kleine kernen voor het Plattelands 
      Parlement. 
      Wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 

 De rekenkamercommissie van de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem 
en Montferland (RC BBLM) heeft onderzoek gedaan naar de samenwerking tus-
sen de gemeente en de betreffende dorps- en wijkraden. 

      Ter voorbereiding op de besluitvorming in de gemeenteraad, bespreekt de raads   
      commissie Maatschappij & Organisatie het onderzoeksrapport van op woensdag  
      7 juni 
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6. Rondvraag 
Ans zal namens de Dorpsraad een dankbetuiging schrijven  voor den Drammer over 
Clemens Bruins, die op 23 mei overleden is .  
 
7.Sluiting 

                                                                                                                         


