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1. Opening/ notulen september 2012  (zie bijlage) 
 

Bennie Geerling komt op bezoek met info van Greennet.nl over draadloos glasvezel voor het 
buitengebied. Frank Weening directeur Greennet / glasvezel draadloos. Goed idee, wij weten 
dat Reggefiber voorlopig niet verder gaat met ons buitengebied. Daarnaast zouden er gelden 
beschikbaar komen vanuit de provincie. We gaan ea verder onderzoeken op de volgende 
wijze:  www. greennet.nl website lezen(actie allen)  Theo Bolder vragen om informatie in te 
winnen over de pilot in gemeente Bronkhorst en Vorden (actie Anja); VVK vergadering 
november gaat ook over snelle internet buitengebied, deze bezoeken. Daarna vervolgen 
volgende vergadering.  
 
2. Verkeer: 

1. uitreiken buurtlabel (ideeën); 
Feestelijke aangelegenheid, Azewijn is de 1e plaats in de provincie die dit label krijg. Mw. 
C. Bieze (gedeputeerde provincie) willen wij vragen om ons het label uit te reiken. 
Iedereen uit ons dorp is daarbij welkom, deze kosten (koffie, huur zaal…etc) kunnen op 
kosten van VVN. Bezig om een datum te prikken, en idee om dit tijdens onze 
jaarvergadering te doen, mede omdat je in korte tijd de Azewijners niet 2x op de been 
zullen krijgen. 
2. IVVP werkboek Azewijn; bespreken onze reactie (zie bijlage); 
Wij hebben als dorpsraad brief met verschillende reacties op het 1e concept i-VVp op 18 
september ingediend. De Gemeente heeft ons laten weten dat er een nieuwe concept 
werkboeken per post zullen volgen , en daarnaast is er 12 november a.s. voor  alle 
dorpsraden een avond voor reacties. (wie gaan?)  Uiteindelijk zal dit i-VVP eind februari 
2013 gerealiseerd zijn.  
Teven heeft de Gemeente aangegeven ook graag met ons om te tafel wil over de stand 
van zaken Dr. Hoegenstraat en Gendringseweg. Dit zal donderdag 1 nov.  Kees Fijnaut, 
Ellen van Hierden, Henk en Anja hebben donderdag 1 nov. deze afspraak.  

 
3. Bijeenkomst Thuis in Montferland d.d. 4 okt. J.l.: 

• toelichting Henk; 
Doel van Thuis in Montferland is ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en te 
laten bewegen. Er was een rondje door ’s Heerenberg, toestel, huis bezocht, gemeente 
huis bezocht, bewaking martialen.. etc. 0 jaar, die hun woning willen aanpassen. Die 
regeling houdt in dat eenmalig een tegemoetkoming in de kosten verkregen kan worden 
van maximaal € 750,- incl. Btw. Er volgt een huis-aan huis, info boekje waarbij e.a. wordt 
uitgelegd, en voorbeelden worden aangehaald.   

 
4. Informatie uitwisseling van projecten: 

• AED;  
Overeenkomst ontvangen alarmering, brief aan gemeenteraad wordt opgesteld 
• Hartjenshof; 
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Sandra Braam gesproken met Wethouder Wissink gespronken over Hartjenshof. De 
projectontwikkelaar communiceert niet met potentiële kopers, deze dreigen nl. af te 
haken. Hartjenshof gaat gewoon door loopt weer volop. Daarnaast kunnen starters 
aanspraak doen op korting op een lening die vanuit de gemeente beschikbaar gesteld is. 
Nieuwsbrief agenda punt. 
 
• Enquête dorpshuis; 
Bijna alle enquête binnen, gegevens worden verwerkt.  
Enquête te vinden op http: bit.ly.azewijn 
 
• Uitbreiding EBT (Europees Bedrijven Terrein) 
Dhr. J.H.R. Wentink heeft ons hierover gebeld, we hebben Wethouder Rob Visser 
(Gemeente) gesproken.  
Voor werkgelegenheid is dit goed voor de gemeente Montferland. Op Bestemmingplan 
kunnen zienswijze ingediend worden. Dhr. Wentink heeft ingesproken bij 
raadvergadering over EBT.  Je kunt het niet tegenhouden, maar we gaan het proces 
volgen, zeker t.z.t. het bestemmingsplan.  

 
 5. Dorpsraad Azewijn 

• Openbare vergadering plannen + onderwerpen bepalen; 
• Dorpsraad 2013 /  aanmelding nieuw lid 
Clemens Bruins  
.Nieuwsbrief onderwerpen bepalen en taken verdelen; 

 
6. Ingekomen stukken: 

 
 
7. Rondvraag & Sluiting 
Millinnium boek: 
We het idee voor nieuw Millinnium boek met de carnavals vereniging besproken, en juichen 
het initiatief toe, maar willen hier niet aan meewerken, en vinden het geen probleem dat dit 
verder gaan uitwerken. We gaan hier mee verder met een werkgroep Sandra, Ans en Anja 
vanuit de dorpsraad, en vervolgens op zoek naar vrijwilligers uit het dorp.  


