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Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
04-07-2017
19.30- 22.00 uur
Barry S, Ans H, Henk W, Jeroen O
Ellen van Hierden, coördinator dorpsraden kleine kernen,
bestuur 't Gemeynt uit Netterden (van 19.30-20.00 uur)
Sacristie
Ans Heister

1. Opening
De voorzitter heet Ellen en het bestuur van 't Gemeynt uit Netterden van harte welkom.
Peter Postma van 't Gemeynt vertelt dat deze "club" vorig jaar is opgericht in de vorm van
een stichting.
't Gemeynt is er voor de belangen behartiging van de inwoners van Netterden en wordt
gedragen door de inwoners.
Ze zijn met verschillende projecten bezig, waaronder de dorpsauto en besteding van geld
van de windmolens.
Er wordt ook van gedachten gewisseld over de uitbreiding van DocksNLD fase2, waarbij er
gemeenschappelijke belangen naar voren komen.
De Dorpsraad en 't Gemeynt vonden het prettig met elkaar kennis gemaakt te hebben en
zullen in de toekomst verder met elkaar verder van gedachten kunnen wisselen.
2.Notulen
Notulen van 06-06-2017 worden goedgekeurd.
Gegevens van Clemens worden van de website afgehaald. Actie: Barry
Jeroen schrijft Clemens uit bij de Kamer van Koophandel.
3.Voortgang plein/terras vernieuwing
Voorstel is om de windmolengelden te gebruiken voor de terras aanleg.
Offerte hiervoor wordt door de hovenier gemaakt.
De werkgroep zal deze met een toelichting doorsturen naar Ellen en ze zal er voor zorgen
dat er een B&W advies wordt opgesteld en voorgelegd voor instemming van het College.
Verzoek plein aanpassing indienen bij wethouder Loeff. Actie werkgroep.
4.Bouwplannen Hartjenshof
De Dorpsraad heeft van de griffie van de gemeente een schrijven hierover ontvangen.
Plan is om 8 rijwoningen te realiseren.
Grondeigenaar Bloed Vastgoed BV gaat grond verkopen.
Ellen kijkt na over inzage van de bouwplannen.
5. Binnen gekomen mail
**Mail van Veilig Verkeer Nederland: Willen we het Buurtlabel Veilig Verkeer, dat we in 2012
hebben ontvangen, nog verlengen?
Henk stuurt een mail om hier niet verder mee door te gaan. Momenteel zijn er geen plannen
voor verkeersveiligheidsacties.
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**Uitnodiging opening Stadsmuseum Bergh op 8 en 9 juli.
Vrijwilligers voor het in stand houden zijn altijd welkom.
6. Rondvraag/sluiting
De voorzitter wenst iedereen een fijne vakantie .
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