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Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  03-10-2017 
Tijd  20.00- 22.00 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Henk W, Jeroen O, Claudia M 
Gast  dhr. William Legeland, wijkagent  
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening 
De voorzitter heet dhr. William Legeland van harte welkom. 
Dhr. Legeland is sinds een paar maanden wijkagent in 's-Heerenberg-Oost en Azewijn. 
De Dorpsraad wil graag met hem kennis maken.  
Hij is wel enigszins bekend met de omgeving.  
Controle op snelheid in het verkeer blijft een aandachtspunt.  
WhatsApp buurtpreventie gebeurt in Azewijn op particulier initiatief. 
We kunnen bij vragen, problemen altijd een beroep doen op de wijkagent.  
 
2.Notulen 
Notulen van 05-09-2017 worden goedgekeurd. 
De Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Velthunten zal de volgende vergadering komen 
voor een informeel overleg.  
 
3.Voortgang plein/terras vernieuwing 
De werkgroep gaat verder  met het voorstel  voor pleinvernieuwing, laat terrasvernieuwing 
even rusten. 
 
4. Binnen gekomen mail 

 11 dorpentoer zal volgend jaar plaatsvinden op 23 sept.  
Claudia meldt Azewijn af ivm de kermis.  
 

 Suggesties voor achterzijde WhatsApp borden.  
Mail gericht aan wijk-dorpsraden van Ellen van Hierden.  
Voorstel is om " tot ziens www. azewijn.info " te vermelden.  
Ans stuurt mail naar Ellen.  
 

 Binnenkort ontvangen we een uitnodiging om deel te nemen aan een imago-
onderzoek onder de regionale belanghouders van Plavei. Dit onderzoek maakt deel 
uit van een reputatieonderzoek van de gehele woningcorporatiesector. 
 

 5. Rondvraag/mededelingen  
Er is een werkgroep opgericht welke zich inzet tot het behoud van het kerkgebouw in 
Azewijn. Deze werkgroep bestaat uit de volgende leden: 
 
Huub Baars 
Reneé Dubois 
Ron Spaan 
Rolf Rüthers 
Rens Hendricksen 
Barry Schenning 
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Het doel van de werkgroep is het behouden van het kerkgebouw met als hoofddoel de toren.  
De nieuwe functie van het gebouw zal maatschappelijk en cultureel (historisch) van aard zijn.  
De werkgroep is momenteel druk bezig met een haalbaarheidsstudie om te toetsen of de 
boogde doelstelling haalbaar is.  
Via de notulen en de website van de Dorpsraad, zal de werkgroep voorlopig communiceren 
naar de inwoners van Azewijn.  
 
De haalbaarheidsstudie kan mogelijk gefinancierd worden door middel van subsidies. Via de 
Dorpsraad zal dit aangevraagd worden. 
 
6. Sluiting 

    
 
 

                                                                                                                         


