Notulen

Betreft
Datum
Tijd
Aanwezig
Locatie
Opgesteld

Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
22-03-2018
20.00- 22.00 uur
Barry S, Ans H, Henk W, Jeroen O
Sacristie
Ans Heister

1. Opening
2.Notulen 13-02-2018
Betreft punt 4:
Aanleg glasvezel buitengebied Achterhoek Zuid gaat door. Aanmelding is boven 50%.
3. Politieke avond 13 maart
Deze avond stond in het teken van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
Grote opkomst van belangstellenden/inwoners.
Afgevaardigden van de politieke partijen reageerden op stellingen betreffende de toekomst
van Azewijn.
4. Financiën
De voorzitter deelt mee dat de gemeente een voorschot van €500 op de rekening van de
Dorpsraad zal storten.
De penningmeester zal huur sacristie, onkosten koffie op de politieke avond en contract
website betalen.
5. Stappenplan hart van Azewijn
Stedebouwkundige heeft overleg met werkgroep. Wordt vervolgd.
6. Aanvraag subsidie leefbaarheid initiatieven Montferland
Vanuit de gemeente is bericht gekomen over extra informatie over de aanvraag voor
subsidie voor de speelplek op het schoolterrein. Het betreft aan een aanvraag van €5000.
Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor leefbaarheidsinitiatieven en
activiteiten die zich richten op de toename van de sociale samenhang in de betreffende kern.
Hiertoe worden in ieder geval activiteiten gerekend die zijn gericht op:
a.
De verbetering van de infrastructuur binnen de kern;
b.
De communicatie tussen de inwoners van de kern;
c.
Het verlenen van diensten aan bewoners ter voorkoming van eenzaamheid/isolement
d.
Het aanbieden van activiteiten gericht op zorg en dienstverlening aan bewoners;
e.
Belangenbehartiging van de kern.
De gemeente heeft een bedrag van €25.000 per kern toegekend.
De Dorpsraad heeft de regie over de besteding van de door de gemeente Montferland

beschikbaar gestelde leefbaarheidssubsidie.
In een eerdere vergadering is afgesproken dat de beschikbare leefbaarheidssubsidie van
€25.000 zal worden aangewend voor het ontwikkelen en realiseren van een stappenplan
voor het dorpshart van Azewijn door de Stichting Dorpshuis, Cerc en Dorpsraad.
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7. Mededelingen
Binnen gekomen mail:
Op 5 april a.s. houdt Stichting Dorpshuis Azewijn een openbare vergadering voor de
verenigingen en inwoners. Wie gaat ernaar toe?
Inwoner, die interesse heeft in de Dorpsraad uitbreiding, komt de vergadering van april
bijwonen.
8.Sluiting

7. subsidies te verkrijgen.

SDRA

Stichting Dorpsraad Azewijn

