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Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  14-01-2020 
Tijd  19.15 -21.30 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Henk W, Maria v. R, Jeroen O. Sandra B, Edwin B. 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1.Opening 
 
2.Notulen 10-12-2019 
Betreffende aanvraag tot subsidievaststelling 2018: 
De aanvraag tot subsidievaststelling voor speelplein ad. €5000 is afgerond. 
Als aanpassingen  van  café  in  het dorpshuis zijn  afgerond, zal Dorpsraad de aanvraag tot 
subsidievaststelling hiervan indienen. (voorjaar 2020). 
 
3. DocksNLD2 
Aan de orde komen: 

 Stand van zake tot nu toe. 

 Nieuwe fase voor DocksNLD 

 Planning kaders Provinciale Staten, Regionaal Programma Werklocaties (RPW) enz. 
     Dorpsraad gaat verder: Eind januari wordt door de Dorpsraad ingesproken bij het     
     vaststellen van de kaders bij de Provinciale Staten. 
     Wordt vervolgd. Publiciteit blijven opzoeken. 
 

4. Windmolens 
De gemeente organiseert op 16 januari van 19.30-21.00 in het dorpshuis vqn Azewijn een 
infomarkt over windenergie in het daarvoor aangewezen gebied  
Van 8 januari t/m 18 februari ligt het ontwerp “Afwegingskader voor grootschalige 
energieopwekking met wind- en zonne-energie” ter inzage bij de gemeente. 
Ook te raadplegen op de gemeentelijke website. 
Dorpsraad gaat naar de info markt. Beleidskader is ingezien. 
Zienswijze wordt ingediend. Ook huis aan huis bezorgen. (planning in week van 10/2). 
Wordt vervolgd. 
 
 
5. Uitgaven Dorpsraad 
Financieel overzicht 2019: 
Uitgaven voor bankkosten worden verlaagd (aanpassing pasje) en er kunnen kosten worden 
bespaard door update van website anders uit te voeren. Edwin neemt hierover contact op met 
Barry. 
 
6. Binnen gekomen mail 
 

 Wiijkraad Didam Zuid heeft naar de gemeente gereageerd op het raadsvoorstel 
gemeente Montferland heroriëntatie Wijk en Kerngericht Werken 2020. Wat wordt rol 
van de dorpsraad?  

 Mail AGEM over o.a. hun  stopzetting wat betreft samenwerking met SPG 
(zonnepanelen voor Reefweg). Dorpsraad  heeft in mail gevaagd naar reden 
stopzetting. 
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7. Rondvraag/ mdededelingen 
 
Op  15 januari wordt er op het provinciehuis vergaderd over XXL logistieke 
bedrijventerreinen. Sandra en Henk gaan luisteren. 
 
 Sandra Braam wordt bestuurslid van SDRA.  
 
Jeroen stuurt concept agenda door voor vergaderingen in 2020. 
 
Volgende vergadering op donderdag 27 februari. Locatie blijft voorlopig sacrisrie 
 
8. Sluiting 
 
 
 
 
 
 
 


