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Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  13-02-2018 
Tijd  19.30- 22.00 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Henk W, Jeroen O. 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening 
.  
2 Notulen 16-01-2018 
Betreffende omgevingsvisie plan Montferland: gemeente komt hier nog op terug. Het betreft 
een plan voor 2020/2021. Is een landelijk gegeven. 
 
3.Vergaderdata 2018 
Vervolg vergaderdata op donderdag ipv dinsdag 
 
22  maart  
19 april  
17 mei  
7 juni 
5 jul 
6 sept 
4 okt  
8 nov 
13 dec  
 
4. Glasvezel buitengebied Achterhoek Zuid 
Op 5 februari is er een info/aanmeldavond georganiseerd door CIF( Communicatie 
Infrastructuur Fonds) in samenwerking met de ambassadeurs van Azewijn, (dhr. Demeijer en 
de Dorpsraad) in ’t Aschwinhuus. 
Een  wederverkoper was daarbij tevens aanwezig. 
De opkomst was goed en de belangstellenden hebben baat gehad bij deze interactieve 
avond. 
Volgens de gegevens van 13/2 hebben zich 48% van de inwoners van het buitengbebied 
aangemeld voor aanleg van glasvezel. 
Bij aanmelding van 50% of meer gaat aanleg door. 
 
5. Concept stappenplan dorpshart Azewijn 1ste verkenning 
Het geschetste plan omvat de kerk, het kerkplein, het dorpshuis en het water de Laak. 

Op basis van het kennismakingsoverleg met  het dorpshuis Azewijn, Dorpsraad  en de 

werkgroep CERC (Cultureel Economisch Regionaal Concept) is een stappenplan,bestaande 
uit een viertal delen geformuleerd: 

1. Planvorming dorpshart Azewijn 
2. Renovatie, inrichting dorpshuis en plandefinitie kerk 
3. Verduurzaming  dorpshuis 
4. Optimalisatie beheer en exploitatie openbare ruimte, kerk en dorpshuis. 

Met een normale doorlooptijd is afronding van bovenstaand stappenplan voor 1 juli a.s. 
mogelijk  
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Nadat de werkgroepen kerk, dorpshuis en de dorpsraad akkoord zijn met bovenstaand plan 
van aanpak, zal deze aan de gemeente worden voorgelegd. 
Dorpsraad kan zich vinden in de opzet. 
 
7. Binnen gekomen mail 
1. Kontact Raad Loil heeft initiatief genomen voor structureel overleg tussen de 
dorps/wijkraden. Dorpsraad juicht dit initiatief toe, maar gezien de krappe bezetting kunnen 
we hier momenteel (nog) niet aan deelnemen. 
De voorzitter stuurt mail hierover terug.  
 
2. Heggen aanplant Netterden door Vereniging Leefbaar Netterden: ter kennisgeving 
aangenomen. 
 
3. De voorzitter stuurt reactie naar Vereniging Dorpsbelangen Varselder-Velthunten.  
Mogelijk doen we nog een beroep op hun kennis betreffende de oprichting van een 
gezamenlijke website voor alle verenigingen. 
 
4.Inwoner heeft gereageerd op oproep van de Dorpsraad voor uitbreiding bestuursleden. 
Inwoner wordt van harte welkom geheten op de volgende bestuursvergadering op 22 maart. 
Henk zorgt voor de uitnodiging. 
 
8. Rondvraag 
Ans: Onderwerpen voor de volgende den Drammer met Pasen: 
Voorstel: 1. Voortgang stappenplan? 
     2. Aanmelden via website dorpsraad voor ontvangen mail bij nieuws 
     3. Oproep vrijwilligers AED bediening 
 
Wanneer deadline bekend is, dan verder overleg met elkaar. 
 
9.Sluiting 
 
 
 
 

7. subsidies te verkrijgen.  

                                      


