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Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
12-12-2017
19.30- 22.00 uur
Barry S, Ans H, Henk W
Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Velthunten tot 20.45 uur
Sacristie
Ans Heister

1. Opening
Henk heet de voorzitter en secretaris van de Vereniging Dorpsbelangen VarsselderVelthunten (VDVH)van harte welkom.
2. Informeel gesprek met VDVH
Enkele punten hieruit:
 Aan bod komen de voortgang van mogelijke aanleg van internet in het buitengebied
van de gemeente Oude Ijsselstreek en Montferland. Er zijn deze week verschillende
info avonden over glasvezel voor de inwoners van het buitengebied.
Communicatie Infrastructuur Fonds (CIF) heeft 50 % deelname nodig om glasvezel
uit te kunnen rollen.


VDVH pleit in Varsselder voor een veilige oversteekplaats voor de scholieren.



De verenigingen in Varsselder-Velthunten hebben geen eigen website. Hun site is
ondergebracht onder een gezamenlijke website. Door de input van de verschillende
verenigingen/stichtingen blijft de website actueel.



Het dorpshuis van Varsselder werkt met vrijwilligers.



VDVH werkt aan een omgevingsvisie plan. Is een landelijk gebeuren. Planning
2020/2021.
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4. Voortgang compensatiegelden windmolens
Het plan voor de school/speelplein vernieuwing voldoet volgens de gemeente niet aan de
gestelde voorwaarden voor besteding van de compensatiegelden.Het plan past niet binnen
het GroenStructuurPlan (GSP) of het LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP).
Dit betekent dat er voor de besteding van de compensatiegelden een ander plan zal moeten
komen, dat wel aan deze voorwaarden voldoet.
5. Aanleg glasvezel buitengebied
De inwoners van het buitengebied van Azewijn en omgeving hebben info ontvangen over het
project aanleg glasvezel buitengebied.
Tevens worden er diverse info avonden georganiseerd door CIF.
Op woensdag 13-12 gaan Henk en Barry (privé) naar Netterden voor de info avond.
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6. Binnen gekomen mail
Uitnodiging overleg leefbaarheid Azewijn.
Gezamenlijk overleg met werkgroep kerk (werkgroep behoud kerkgebouw), dorpsraad en
stichting dorpshuis in verband met afstemmen van leefbaarheid /voorzieningen/subsidies
op 19 december om 20.30 uur in de Bodega van Avitera.

7. Rondvraag/Sluiting
Volgende vergadering : 16 januari 2018
Jeroen zal data voor vergaderingen 2018 opstellen.

7. subsidies te verkrijgen.
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