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Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  16-01-2018 
Tijd  20.00- 21.30 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Henk W 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening 
 
2.Notulen 12-12-2017 

Betreft punt 2: 
Verenigingen/stichtingen hebben in Varsselder-Velthunten hun site ondergebracht onder een 
gezamenlijke website  
De Dorpsraad wil dit idee ter sprake brengen op de jaarvergadering. 
 
Henk informeert  bij Ellen ven Hierden over het omgevingsvisie plan van Montferland.  
 
 
3. Glasvezel in buitengebied 
Er wordt een mail beantwoord naar aanleiding van een vraag van een inwoner over de rol 
van de dorpsraad hierin.  
Mogelijkheid over info avond in Azewijn wordt met ambassadeurs opgepakt.  
Barry zal een lijst met tot nu toe bekende informatie avonden op de website publiceren.  
 
4. Overleg leefbaarheid  
Op initiatief van de werkgroep kerk (cerc) is er 19 december een bijeenkomst geweest met 
Stichting Dorpshuis en Stichting Dorpsraad in de Bodega van Avitera.  
Reden van de bijeenkomst was een inventariserend gesprek inzake de leefbaarheid van 
Azewijn. 
Momenteel zijn er een aantal leefbaarheidsvraagstukken /-doelen in het dorp en zijn er 
enkele (leefbaarheids)subsidie mogelijkheden. 
De Dorpsraad heeft zeggenschap over de besteding van de windmolencompensatiegelden 
en krijgt de regie over de besteding van de door de gemeente Montferland beschikbaar 
gestelde leefbaarheidssubsidie van €25.000 per dorp. 
De beschikbare subsidies zullen niet afdoende zijn om de gewenste doelen te behalen. 
Voorgesteld wordt om de leefbaarheid grootschalig op te pakken en wellicht de 
leefbaarheidssubsidie aan te wenden als “plantgoed”. 
Stichting Dorpshuis is al in gesprek geweest met het adviesbureau, dat  aangesteld is door 
de gemeente. Dit in het kader van de besteding van de leefbaarheidssubsidie.   
Vervolg van deze bijeenkomst op 23 januari. 
Barry zal verslag van deze bijeenkomst openbaar maken na overleg met de desbetreffende 
groepen op 23 januari.  
 
 
5. Gesprek met de Gelderlander   
De Dorpsraad was aanwezig bij een bijeenkomst in Zeddam op 11 januari met verschillende 
vertegenwoordigers van verenigingen en dorps/wijkraden, aangestuurd door een 
verslaggever van de Gelderlander. 
Dit was in het kader van de aanstaande verkiezingen. 
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De vraag was: Waar dienen de raadsleden zich de komende 4 jaren mee bezig te houden 
volgens de aanwezigen?  
Verslag hiervan volgt. 
 
 
 
6. Binnengekomen post/mail 
 

 Mail over info/aanmelddagen betreffende glasvezel aanleg in buitengebied. 
Wordt op de website geplaatst. 
 

 Spreekuur wijk-en kerngericht werken. 
De coördinatoren kleine kernen/wijkcoördinator willen zich graag efficiënter inzetten 
voor de wijk-en dorpsraden. Het college van B&W heeft besloten om een spreekuur 
in te richten voor de wijk- en dorpsraden 2 x per maand in het gemeentehuis te 
Didam. Daarnaast zullen de coördinatoren 1 x per jaar bij de vergaderingen van de 
dorps/wijkraden bijwonen ipv minimaal 3 x per jaar. 
Het spreekuur betreft in eerste instantie een proef van 1 jaar. 
 
Dorpsraad Azewijn betreurt het dat de coördinator minder vaak ter plaatse komt. 
Aan rechtstreekse communicatie wordt grote waarde gehecht. 
De voorzitter zal hierover naar Ellen mailen. 
 
 

7.Rondvraag 
Graag meer bestuursleden om taken efficiënter te kunnen verdelen. 
Er zal een dringende oproep hiervoor op de website geplaatst worden.  
 
Data voor volgende vergaderingen is nog niet bekend. 
Ans vraagt na bij Jeroen. 
 
8.Sluiting 
 

Volgende vergadering : 13 februari 
 
 

7. subsidies te verkrijgen.  

                                      


