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Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  07-11-2019 
Tijd  20.00 – 22.00 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Maria v. R,  Henk W. 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening.  
 
2. Notulen 03-10-2019 
Betreffende besteding leefbaarheidssubsidie 2019: 
Ellen van Hierden bericht:: 
Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie, is dat er geen subsidie verstrekt 
kan worden voor een initiatief waar de gemeente eerder al subsidie voor verstrekt heeft.  
De aanpassing van het dorpshuis komt dus niet voor de leefbaarheidssubsidie in aanmer-
king.    
 
Henk zal Ellen van Hierden uitnodigen voor de volgende dorpsraad vergadering 
op 10 december. 
 
3.Eenmalige subsidieregeling Leefbaarheidsinitiatieven 2018 
Voor de aangevraagde activiteiten (dorpsplein ad €5.000 en aanpassing Aschwinhuus ad 
€20.000) dient de Dorpsraad  nog een aanvraag tot subsidievaststelling in te sturen. 
De gemeente vraagt om een verslag van de uitgevoerde activiteiten en een financiële 
verantwoording. Zie mail van R. Saulus. 
Barry doet navraag  bij ouderraad voor de gegevens van het dorps/schoolplein en stuurt 
gegevens naar de gemeente. Dit samen met het schrijven van Ans over vertraging 
aanpassing Aschwinhuus,  
 
4. Zienswijze structuurvisie DoccsNLD2 
Dorpsraad heeft zienswijze tegen structuurvisie DocsNLD2 bij de gemeente en provincie 
ingediend. Inwoners van Azewijn zijn via huis aan berichten geïnformeerd over de 
ingediende zienswijze. De pers is ook benaderd. Zie verder de website. 
Op 21 november wordt er in de beeldvormende raad  de structuurvisie besproken.  
Dorpsraad maakt dan gebruik van het inspreekrecht. 
Deze datum wordt ook op de wesite gezet. Het is wenselijk dat de tribune goed bezet is. 
De Dorpsraad gaat ermee akkoord dat Sandra Braam contactpersoon is voor de DocksNLD2 
en de windmolens. Haar naam en tel.nr zal ook op de website vermeld worden. 
Wordt vervolgd. 
 
5. Windmolens 
Dorpsraad heeft in eerder stadium bij de gemeente aangegeven dat er behoefte is aan  een 
informatie avond over de windmolens voor de inwoners van Azewijn.  
Dit zal in week 2/3 van januari a.s. gebeuren.  
De Dorpsraad heeft de gemeente gevraagd deze avond te organiseren, gezien het karakter 
van de informatie. De bijeenkomst dient laagdrempelig te zijn. 
Wordt vervolgd. 
 
6. Toekomst hart van Azewijn 



SDRA  S t i c h t i n g  D o r p s r a a d  A z e w i j n  

 

Binnen het dorp zijn er nog een aantal mensen die mogelijkheden zien om het dorpshuis in 
het kerkgebouw onder te brengen.  
Wekgroep Cerc is bezig met  plannen uit te werken voor een open kerk en verdere 
herinrichting van het dorpshart.  
Werkgroep wil graag dat de uiteindelijke beslissing over wat er met de kerk en dorpshuis 
gebeurt, wel overwogen is.  Dit op basis van een zo goed mogelijk opgesteld plan, 
investerings- en exploitatie begrotingen. 
Namens de werkgroep Aangenaam Azewijn nodigt de voorzitter van de Dorpsraad de 
betrokken personen uit om samen met Stichting Dorpshuis, Stichting Dorpsraad en Cerc op 
20 november in ’t Aschwinhuus van gedachten te wisselen over beide plannen. 
 

7. Binnengekomen mail: 
Uitnodiging over  ecologisch bermbeheer in gemeentehuis Didam 
 
8. Sluiting 
 
Volgende vergadering: dinsdag 10 december 
 
 
 
 
 


