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Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  08-11-2018 
Tijd  20.00- 22.00 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Maria v.R, Edwin B, Jeroen O. 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening  
 
2. Notulen 05-10-2018 
 
3. Leefbaaarheidssubsidie 
De Dorpsraad heeft in een brief naar de gemeente aangegeven, dat we het bedrag van 
€20.000 graag willen besteden aan de invulling van het Masterplan Aantrekkelijk Azewijn.  
Stichting Dorpshuis en de werkgroep Cerc hebben en verzoek gedaan om aanspraak te 
maken op de beschikbare subsidie. 
Mail terug ontvangen van de gemeente met het verzoek om een gedetailleerde aanvraag in 
te dienen in het jaar 2018. De mogelijkheid om het geld als een reserve aan te vragen is niet 
mogelijk.  
Op 12 november komt dit onderwerp weer aan de orde tijdens de bijeenkomst van Cerc, 
Stichting Dorpshuis en Dorpsraad in ’t Aschwinhuus. 
 
4. Verkeersveiligheid 
In week 40 en 41 hebben de “smiley borden” in Azewijn gehangen. 
Hiermee wordt de snelheid niet uitgelezen. 
Regelmatig wordt er nog steeds harder dan 30 km gereden. 

Om de situatie exact in beeld te krijgen, wordt er momenteel een telling op snelheid gehou-

den. De uitslag en de te nemen maatregelen worden  besproken met de verkeersdeskundige 
en Ellen van Hierden neemt weer contact op met de Dorpsraad. 
 
5. Bestuurstaken 
Edwin neemt het penningmeesterschap van Claudia over. 
Hij wordt door Jeroen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Edwin vraagt bij Claudia inlichtingen over: 

 Jaarlijkse onkosten vergoeding door de gemeente voor de Dorpsraad 

 Afstemming onkosten vergoeding bij afscheid dorpsraadlid 

 Jaarlijkse donatie inwoners Azewijn 

 Eindsaldo elk jaar lager?  
 

In de toekomst mogelijk verdere samenwerking met andere werkgroepen/stichting? 
 
6. Afscheid Henk en Claudia 
Ans informeert bij de Lengel op een vrijdagavond. 
Data volgen.  
 
7. Binnengekomen post/mail 

 Factuur over website. Actie: Edwin betaalt 

 Uitslag resultaten van de gehouden enquête Wijk- en Kerngericht Werken. 
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 Mail van gemeente ontvangen over besteding compensatiegelden windmolens 
€10.000. 
Ans heeft teruggemaild naar Ellen van Hierden dat we het geld willen reserveren voor 
het Masterplan Aantrekkelijk Azewijn. 

 
8. Rondvraag/sluiting 
 
Volgende vergadering:  
13 december. Voordien 12 nov: gezamenlijk overleg 20 uur in ‘t Aschwinhuus 

 
 
 

                                      


