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Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  13-12-2018 
Tijd  20.00- 22.00 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Maria v.R,  Edwin , Henk W. 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening.   
Henk wordt van harte weer welkom geheten. 
Hij voelt zich weer gezond en heeft er weer zin aan om in de  Dorpsraad terug te komen als 
voorzitter. 
 
2. Notulen 08-11-2018 
 
3. Leefbaarheidssubsidie Montferland 2018 
Doelstelling: 
Het multifunctioneel maken van dorpshuis ’t Aschwinhuus te Azewijn. 
De ruimtes aanpassen voor het aanbieden van activiteiten gericht op de zorg en 
dienstverlening. Door deze verbetering worden de ruimtes toegankelijker voor bijvoorbeeld 
mensen met een lichamelijke beperking en vrij indeelbaar gericht op senioren- en jeugdwerk. 
De aanvraag voor deze subsidie van €20.000 is in samenwerking en overleg met Stichting 
Dorpshuis en werkgroep Cerc opgesteld en 26/11 naar de gemeente gestuurd. 
De secretaris heeft bevestiging van ontvangst  bij de gemeente ontvangen.  
Ans zal bij de gemeente navragen over de verdere voortgang. 
 
4. Verkeersveiligheid Laakweg 
Ellen van Hierden heeft bericht dat de uitslag van de telling aan de Laakweg bekend is en 
besproken is met de verkeerskundige.  
Het blijkt inderdaad dat er met regelmaat harder gereden wordt dan de maximaal toegestane 
snelheid van 30 km/uur.  
De verkeerskundige zal dit onder de aandacht brengen van de politie om te bespreken wat 
zij hierin kunnen betekenen. Ook zal de politie op de hoogte  worden gebracht dat er weer 
meer vrachtwagens op de Laakweg rijden, die geen bestemmingsverkeer zijn. 
De Dorpsraad krijgt bericht van Ellen als er meer bekend is. 
   
5. Financiën 
De jaarlijkse uitgaven bij Ellen van Hierden indienen door de penningmeester. 
De Dorpsraad ontvangt elk jaar een vergoeding van de gemeente. 
 
6. Website 
Mail ontvangen over noodzaak updaten van de Dorpsraad website. Barry geeft door dat dit 
kan gebeuren. 
Namen van bestuur zijn inmiddels aangepast. Ans neemt contact op met Marc Dubois over 
het maken van een nieuwe foto. 
 
7. Binnengekomen post/mail 

 Uitnodiging startbijeenkomst Ruimte voor Duurzame Energie op 11 december 2018 
bij Café Party Centrum De Deel in Loerbeek van 19:30-22:00 uur. 
Dorpsraad blijft de volgende bijeenkomsten volgen.  
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 Pilot met het spreekuur voor de dorps-en wijkraden wordt niet voortgezet. Na 1 janua-
ri 2019 is er dus geen spreekuur meer met de wijk/dorps coördinatoren.  

 

 Mail van Humanitas Achterhoek West over werven van vrijwilligers voor hun organisatie.                                                                                                                                                               
Henk zal via de mail vragen of het mogelijk is dat er een verkorte versie gestuurd kan 
worden voor plaatsing op onze website. 
 

8. Rondvraag / mededelingen  
Op 25 januari afscheid van Claudia bij de Lengel. Partners zijn ook bij het etentje uitgenodigd. 
 
Bestuurslid Maria van Rossum  inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Actie: Jeroen. 
 

9. Sluiting  

Volgende vergadering: donderdag 17 januari 2019. 

Data vergaderschema 2019 opstellen: Actie Jeroen 

                                      


