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Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
19-04-2018
20.00- 22.00 uur
Barry S, Ans H, Henk W, Jeroen O, Claudia M, Edwin B
Sacristie
Ans Heister

1. Opening
De voorzitter heet Edwin B .van harte welkom als (aankomend) nieuw bestuurslid.
.
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3.Uitnodiging Kontaktraad Loil
Het betreft een gezamenlijk overleg van de Montferlandse dorpsraden op 23 april in Loil.
Doel van de bijeenkomsten is o.a. bespreken van de problemen/uitdagingen van de
dorpen/kernen, leren van elkaar door kennis overdracht, komen tot een gezamenlijke aanpak
bij gezamenlijke belangen en elkaar hierdoor versterken.
De voorzitter bericht dat de Dorpsraad Azewijn niet aanwezig zal zijn, maar de Dorpsraad
wil wel graag op de hoogte blijven.
4. Afstudeeropdracht student HAN
Student W. Lendering is op dit moment bezig met een afstudeerproject bij de gemeente
Montferland. Hij doet onderzoek naar de succesfactoren, die meespelen bij leefbaarheid in
kleine kernen in de Liemers met Azewijn als locatie.
Zijn advies is gericht op het dorpshuis, de kerk en het toekomstige dorpsplein om deze
duurzaam toekomstbestendig in te richten en te bestemmen om zo de leefbaarheid in
Azewijn in stand te houden.
Hij is samen met zijn begeleider Ellen v an Hierden in gesprek geweest met Henk en Ans
van de Dorpsraad om te inventariseren wat de leefbaarheid in Azewijn inhoudt voor dit
moment en in de toekomst mede in verband met de leeftijdsopbouw.
Ook wil hij nog in gesprek komen met de Stichting Dorpshuis, werkgroep Cerc en het
adviesbureau voor ruimtelijke planning, dat ingeschakeld is bij het masterplan Aantrekkelijk
Azewijn.
Wordt vervolgd.
5. Binnen gekomen mail/post
Uitnodiging: Jaarlijkse Netwerk bijeenkomst Natuur en Landbouw in Gelderland.
Wordt ter kennisgeving aangenomen.
6. Rondvraag/mededelingen
 Henk gaat het Waterschap terugbellen naar aanleiding van een vraag over een
steiger in de Laak.
 Claudia haalt een VVV dinerbon (€20)voor de juridisch adviseur b.g.v. vertrek.
 De Dorpsraad heeft geen bemoeienis met het protestlied tegen Docks NLD 2. In een
radio programma wordt hieraan a.s. zondag aandacht besteed. De Dorpsraad is
hiervoor uitgenodigd. Henk neemt contact op met de programma maker van Optimaal
FM.
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Ans deelt mee dat er naar aanleiding van een oproep in den Drammer over de AED
bediening zich 1 vrijwilliger heeft aangemeld en 2 inwoners gaan de reanimatie/AED
training volgen.
Edwin is ook bij Hart Veilig Wonen aangesloten. Ans zal verdere gegevens bij hem
opvragen om de lijst van de vrijwilligers compleet te maken.
Ellen van Hierden zal 7 juni de vergadering bijwonen.
Discussie over de communicatie betreffende het tijdspad van besluit tot aanvraag tot
verlening van de gevraagde subsidie van €5000 voor het school/dorpsplein.

8. Sluiting
Edwin wenst de verdere vergaderdata van 2018 te ontvangen: Actie: Ans

7. subsidies te verkrijgen.
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