Notulen
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Datum
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Aanwezig
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Opgesteld

Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
11-07-2019
19.15 -21.30 uur
Ans H, Maria v.R, Edwin B, Henk W, Jeroen O, Barry S.
Roy Reimering van AGEM, Sandra Braam (19.15-20.15 uur)
Sacristie
Ans Heister

1. Opening.
2. AGEM.(Achterhoekse Groene Energie Maatschappij)
Dhr. Reimering geeft informatie over AGEM .
Hij is projectleider duurzame energieopwekking van AGEM en deze maatschappij bevordert
de transitie naar duurzame energie in de Achterhoek.
AGEM heeft intensief contact met gemeentes en Achterhoekse bedrijven.
Als leverancier van groene energie zorgt AGEM ervoor dat de lokaal opgewekte energie bij
de Achterhoekers terechtkomt.
De organisatie zet in op:

Besparing energie

Opwekken duurzame stroom

Levering (groen inkopen wat je niet opwekt)
Achterhoekers kunnen meedoen in de coöperatie /aandeelhouders.
AGEM begeleidt bij de ontwikkeling van zonneparken, zonnepanelen op daken en
windmolenparken.
SPG (solar leverancier) en AGEM (levert energie af) zijn betrokken bij opnieuw een
aanvraag indienen voor een zonnepark in de Reeven, waarbij de gemeente als verplichting
stelt dat er een coöperatieve inslag is bij de Reeven.
Indien de aanvraag definitief is, wil AGEM dit aan de Dorpsraad doorgeven.
Om de omwonenden en inwoners van Azewijn te betrekken bij het ontwikkelen van de
plannen, zal AGEM, op voorstel van de Dorpsraad, een info avond geven.
Omgevingsvergunning moet dan nog wel in gang worden gezet.
3. Notulen 06-06-2019
Betreffende punt 4:
Tijdens de presentatie namens werkgroep Cerc op 18 juni zijn 3 alternatieven van de kerk
ter sprake gebracht.
De voorkeur gaat uit naar de variant met de open kerk.
Er is inmiddels huis aan huis een schrijven over de plannen verspreid.
Via de website van de Dorpsraad wordt ook alles gepubliceerd.
4. Binnen gekomen mail
Stichting Dorpshuis Azewijn: 1.Notulen openbare jaarvergadering
2.Agenda doorgeven aan nieuwe beheerder
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5. Mededelingen/rondvraag
Besteding subsidieregeling Ondersteuning Leefbaarheidsinitiatieven 2019 (€2500)
Opties:
1.Aanpassing website, die toegankelijk is voor alle verenigingen?
Dit jaar nog niet aan de orde.
Edwin kijkt naar mogelijkheden voor goedkopere versie van de website van de
Dorpsraad.
2. Besteding bij Stichting Dorpshuis in het kader van aanpassing ’t Aschwinhuus?
3. Besteding bij werkgroep Cerc om plan Aantrekkelijk Azewijn verder te
ontwilkkelen?
4. Andere besteding?
Barry zal aan Huub Baars vragen hoe Cerc deze subsidie kan besteden.
Anders zal Ans Stichting Dorpshuis hiervoor benaderen.
Ans stuurt de voorwaarden enz. door naar de rest van het bestuur.
De voorzitter heeft op verzoek van meerdere inwoners de gemeente gevraagd of er een
vergunning is verleend aan de firma op hoek Gendringseweg/Laakweg voor opslag groot
materiaal.
Wordt vervolgd.
6. Sluiting
Iedereen een fijne vakantie en tot 5 september voor de volgende vergadering.
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