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Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
07-06-2018
20.00- 22.00 uur
Barry S, Ans H, Henk W, Maria v.R, Edwin B.
Ellen van Hierden
Sacristie
Ans Heister

1. Opening
De voorzitter heet Ellen van Hierden van harte welkom.
Ellen is coördinator kleine kernen naar de gemeente toe.
2 Notulen 17-05-2018
Betreffende punt 3:
Bewoners aan de Laakweg constateren ook dat de huidige vislocatie aan de Laak geen
veilige plek is om te vissen. Ruimte is veel te krap bij drukke Laakweg. Wordt aandacht aan
besteed tijdens overleg waterschap bij invulling nieuw dorpshart.
3.Spreekuur wijk- en kerngericht werken.
Wijkplatform de Kom uit Didam heeft een verzoek naar de gemeente gedaan om het besluit
te herzien om over te gaan tot een spreekuur ten behoeve van de wijk- en dorpsraden.
Ellen licht toe:
Het genomen besluit houdt in dat de coördinatoren WKW beschikbaar blijven voor
de verschillende wijk- en dorpsraden, maar hun tijd efficiënter willen benutten.
Ze blijven met enige regelmaat (maar minder dan voorheen) in de avonden de kernen bezoeken.
Het spreekuur (2 x per maand op het eind van de middag) op het gemeentehuis biedt potentieel de gelegenheid om vakspecialisten er bij te roepen en specifieke vragen direct te beantwoorden.
Ook hebben verschillende wijk- en dorpsraden aangegeven, graag meer in de gelegenheid
te worden gesteld om elkaar onderling te treffen. Het spreekuur kan in deze behoefte voorzien.
Daarnaast zijn de coördinatoren uiteraard per mail en telefoon bereikbaar.
Mocht na verloop van tijd blijken dat e.e.a. moet worden bijgesteld dan kan dat.
Het besluit om over te gaan tot een spreekuur zal niet worden teruggedraaid, maar medio
2018 wordt dit geëvalueerd en bezien of wellicht een andere invulling noodzakelijk is. Alle
wijk- en dorpsraden zullen bij de evaluatie betrokken worden.
Tot nu toe wordt er weinig gebruik gemaakt van het spreekuur, wel wordt er gemaild en gebeld.
Plan voor bestuurlijke vernieuwing is in aantocht. Planning eind van dit jaar.
Ook zal er aandacht worden besteed aan de toekomstige samenwerking van de dorps/ wijkraden met het college van B&W. Wordt vervolgd.
4. Subsidieregeling Gelderland
Er is vanuit de provincie Gelderland de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen voor het
organiseren van activiteiten voor een groep mensen gedurende een langere periode in de
buurt of wijk/dorp.
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Geen subsidie voor eenmalige activiteiten of jaarlijkse evenementen.
Zie voor meer informatie: leefbaarheid.gelderland.nl
Ans stuurt mail door naar Stichting Dorpshuis Azewijn.
5. Verwerkers overeenkomst
Op 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht gegaan.
Eén van de maatregelen is het opstellen van een verwerkersovereenkomst, waarin wordt
beschreven hoe wij de persoonsgegevens verwerken.
Edwin en Barry kijken naar website van de Dorpsraad.
Bestuursleden hebben geen bezwaar tegen versturen van mail naar elkaar. Mailadressen
zijn bekend.
6.Rondvraag
Bewoner van de Laakweg geeft aan dat er de laatste tijd weer veel te hard wordt gereden op
de Laakweg en er is daar ook meer doorgaand vrachtverkeer te bemerken.
Ellen spreekt met de verkeersdeskundige over metingen.
Naar aanleiding van deze metingen kunnen er eventueel maatregels getroffen worden.
7. Sluiting

7. subsidies te verkrijgen.
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