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Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  17-05-2018 
Tijd  20.00- 22.00 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Henk W, Jeroen O, Maria v. R. 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening 
De voorzitter heet Maria v. R. van harte welkom als mogelijk aankomend nieuw bestuurslid. 
 
2.Notulen 19-04-2018 
 

3. Verslag waterschap 
Henk heeft gesprek gehad met het waterschap. 
In overleg met de gemeente geeft het waterschap wel medewerking bij de eventuele aanleg 
van een steiger aan/in de Laak. 
De berm is 1 meter vanaf de waterkant eigendom van het waterschap.  
De aanleg van de steiger of een andere aanpassing rondom de Laak  zal opgenomen 
worden in het schetsontwerp openbare ruimte kern Azewijn, dat ingediend wordt bij de 
gemeente door werkgroep Cerc, Stichting Dorpshuis en Dorpsraad. 
Barry zal verder contact opnemen met werkgroep Cerc.voor verdere uitwerking. 
 
4.Subsidieregeling leefbaarheidsinitiatieven Montferland 2018 
De gemeente Montferland heeft de Dorpsraad als vertegenwoordigend orgaan van de kern 
aangewezen betreffende aanvraag subsidieregeling. 
De Dorpsraad gaat akkoord met het verzoek van de werkgroep Cerc en Stichting Dorpshuis 
om het  aan de kernen toegewezen subsidiebedrag (€20.000) beschikbaar te houden voor 
het gezamenlijk plan voor een Aantrekkelijk Azewijn. 
Tevens is het geld voor compensatie regeling van de windmolens (10.000 euro) nog steeds 
beschikbaar.  
De voorzitter bericht over bovenstaande regelingen.  
 
5. Binnengekomen mail 

 Verslag openbare vergadering 05-04 van Stichting Dorpshuis Azewijn 

 Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit: ter kennisgeving aangenomen. 
 Mail over AVG(wet op privacy wetgeving) voor de website van Olaf Lederer.  

Henk stuurt mail door naar rest bestuur. 
 
6.Rondvraag 
Barry heeft informatie over burgerpeiling gemeente Montferland op de website gezet. 
 
Op de Laakweg wordt weer veel te hard gereden. Punt van aandacht voor de volgende 
vergadering in het kader van de verkeersveiligheid.  
 
7.Sluiting 
De voorzitter deelt mee dat Ellen van Hierden de volgende vergadering  ook zal bijwonen. 
Maria heeft een goede indruk gekregen van de Dorpsraad. Zal op 7 juni ook aanwezig 

zijn.bsidies te verkrijgen.  

                                      


