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Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
03-10-2019
19.00-19.30 uur
Barry S, Ans H, Edwin B, Henk W, Maria v. R, Jeroen O.
Sacristie
Ans Heister

In verband met informatie avond van de gemeente over structuurvisie DocksNLD in “t
Aschwinhuus worden alleen de notulen van de vorige vergadering en de binnengekomen
mail doorgenomen.Hierna gaat Dorpsraad naar de bijeenkomst.
Notulen 05-09-2019
Betreffende punt 3. Besteding leefbaarheidssubsidie
Gemeente berichtte ons dat de aanvraag voor de opstartkosten van werkgroep Cerc niet
past binnen de regeling voor leefbaarheidsinitiatieven 2019, maar in het kader van de
beoordeling van de dorpsvisie van Azewijn zijn wel mogelijkheden tot ondersteuning.
Ans overlegt met Stichting Dorpshuis over mogelijkheden voor besteding subsidie.
Aanvraag subsidie was mogelijk tot 1 september 2019. Het ingediende voorstel was
aangevraagd voor 1 september, maar door de afwijzing wordt nieuwe aanvraag nu later.
Henk overlegt met Ellen van Hierden hierover.
Betreffende punt 5. Windmolens
Naar aanleiding van het gesprek met wethouder van Leeuwen is er door de gemeente een
toezegging gedaan om een info avond te geven voor alle inwoners van Azewijn over de
windmolens.
Er was weinig respons binnengekomen op de enquête, die door de gemeente aan bijna allle
inwomers van Azewijn had gestuurd. Deze vorm van communicatie bleek te hoogdrempelig
te zijn.

Mededelingen:
De werkgroep, die herdenking 75 jaar bevrijding in Azewijn organiseert, wil graag een
verzetsmonument in Azewijn in 2020 plaatsen. De werkgroep is geen stichting. en om als
aanvrager voor subsidie bij grotere fondsen in aanmerking te komen, behoren de aanvragers
een rechtsvorm te hebben.
Verzoek van de werkgroep aan de Dorpsraad is om de Dorpsraad als aanvrager en bezitter
van een rechtsvorm te mogen gebruiken.
Barry zal doorgeven dat dit akkoord is.

Henk stuurt mail naar Ellen van Hierden met de vraag of zij samen met wethouder Mijnen op
7 november op de volgende vergadering kan komen.
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