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Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  17-01-2019 
Tijd  20.00- 22.00 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Maria v.R, Edwin B, Henk W. 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening 
  
2. Notulen 13-12-2018 

 Leefbaarheidssubsidie Montferland van €20.000 is door de gemeente goedgekeurd. 
Budget in 2019 besteden. 
 

 Marc Dubois wil nieuwe foto voor website maken. 28/2 bespreken welke datum 
geschikt is.  
 

 Vergaderdata 2019 is gewijzigd.  
Definitieve data: 
17-1  
28-2  
21-3  
18-4  
16-5  
6-6  
4-7  
5-9  
3-10  
7-11  
10-12 op dinsdag 
 

 Mail Humanitas: wordt vervolgd 
 

 Discussie avond over “Ruimte voor duurzame energie” op 7 februari in Grandcafé de 
Snor in ’s-Heerenberg. 
Henk, Barry en Edwin hebben zich op namens de Dorpsraad aangemeld via 
www.montferland.info/ruimte-voor-energie 

. 
 
3. Verkeersveiligheid Laakweg 

De verkeerskundige is op de hoogte van het overtreden van de maximum snelheid op de 

Laakweg in de bebouwde kom.  

Henk nodigt de wijkagent uit om de volgende keer te komen in de vergadering. 
 
4. Project Aantrekkelijk Azewijn 
Op 29 december 2018 heeft werkgroep Cerc. schetsplan besproken met Stichting Dorpshuis 
en Dorpsraad. Voorstellen van aanpassingen worden verder verwerkt.  Dit plan wordt ook 
besproken met parochiebestuur, locatieraad en vertegenwoordigers van de verenigingen. 
Structureel overleg elke eerste dinsdag van de maand. Eerste keer op 5 februari. 
Henk en Barry zijn hierbij aanwezig. 
In een openbare bijeenkomst plannen voorleggen aan de inwoners van Azewijn. 
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5. Binnengekomen post/mail 

 Vereniging Dorpsbelangen Varselder-Veldhunten 
Wil de dorpsraad Azewijn nog gebruik maken van het aanbod van Varselder om 
tijdens een informatie avond  aan de dorpsgemeenschap/verenigingen uit te leggen 
wat de voordelen zijn van een algemene dorpswebsite? 
De voorzitter mailt terug dat de Dorpsraad wel interesse heeft aan info over hun 
opzet en in standhouden van de dorpssite. Dit kan dan tijdens de openbare 
jaarvergadering gedaan worden.   

 

 Brief van familie aan de Leppestraat  om mee te denken met het project Aantrekkelijk 
Azewijn wordt doorgestuurd naar Huub Baars van werkgroep Cerc. 

   
 Subsidieregeling Ondersteuning Leefbaarheidsinitiatieven 2019 

Eenmalige subsidie van €2500 kan worden verstrekt door de gemeente.  

Aanvragen van 1 januari tot 1 september.  

Besteding voor in stand houden AED en website dorpsraad? 

Vergoeding voor organisatiekosten van de wijk-en dorpsraden  wordt gewijzigd in 

€500 per jaar vanaf 2020. Voor dit jaar geldt een overgangsregeling. 

Edwin regelt aanvraag voor organisatiekosten. 

 

 Mail over de mogelijkheden van outdoor fitness in Azewijn. 

De voorzitter mailt terug dat hiervoor geen interesse is. 

 
 
6. Rondvraag /sluiting 
 

 
 
 

                                      


