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1. Opening 
 
2.Notulen 03-10-2017 
De Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Velthunten zal in december komen voor een 
informeel overleg.  
 
3.Voortgang compensatiegelden windmolens  
Claudia deelt mee:Het speelplein bij de Sint Jozef school in Azewijn mag/zal worden omge-
vormd tot een multifunctioneel buurtplein. 
Doel is om het terrein om te vormen tot een prettige verblijfsplek voor jong en oud.  
De school wil nadrukkelijk veel onderwijsactiviteiten buiten kunnen doen in een " groene om-
geving".  
Onderzoeken, zelf vormgeven en ontdekken staan hierbij centraal. 
 
De dorpsraad wil de compensatiegelden aan twee doelen besteden. Het eerste doel is een 
bijdrage aan de kosten, groot € 5.000,00, voor het vernieuwen van het schoolplein. 
Barry stuurt deze week een mail naar Ellen met plan van aanpak van de werkgroep 
schoolpleinvernieuwing.  
Men wil nog wel in december aanvangen met de werkzaamheden.  
De Dorpsraad wil dus nog dit jaar aanspraak maken op dit gedeelte van de compensatiegel-
den. 
De besteding van de resterende € 5.000,00 is nog niet definitief. Het plan voor de terrassen 
staat even in de ijskast.Te verwachten is dat dit doorschuift naar 2018. 
 
 
4. Binnen gekomen mail 

 Het project aanleg breedband in het buitengebied is in een nieuwe fase is beland.  
 Onlangs heeft de gemeente overleg gevoerd met een vertegenwoordiger van 
 glasvezel buitenaf.  CIF verzorgt het totale proces rondom de vraagbundeling.  
 De gemeente Montferland heeft  aangegeven dat wij zo snel mogelijk aangesloten 
 willen worden door het CIF. 
 In de eerste week van december 2017 volgt de eerste informatieavond voor de  
 inwoners, gezamenlijk met Oude IJsselstreek.  

 Er is hierbij een rol weggelegd voor de ambassadeurs. 
 

 Uitnodiging voor het energiecafé. De gemeente Montferland heeft als doel in 2030 
energieneutraal te zijn. Discussie hierover op 14 nov. in het Dorpshuis in Zeddam.  

 

 Uitnodiging speeddating met de ambtenaren op 28 november. 
 
 

 Mail betreffende subsidieregeling Leefbaarheidsinitiatieven Montferland 2018. 
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Deze subsidie kan worden verstrekt voor leefbaarheidsinitiatieven en activiteiten, die 
zich richten op de toename van de sociale samenhang in de desbetreffende kern. 
Subsidie van maximaal €25.000,00 per kern.   

 De Dorpsraad dient dit aan te vragen.  
Verzoek ontvangen van Stichting Dorpshuis om deze subsidie mede aan te wenden 
voor oplossingen om 't Aschwinhuus aan te passen en duurzaam in stand te houden.   

 
5.Rondvraag 
Barry:  
SSL certificaat  (€39,00) per jaar  laten installeren op de website in verband met de 
veiligheid?  
Is accoord.  
 
Ans: 
In de volgende "den Drammer" vermelden dat er via een link op de website van de 
Dorpsraad ingeschreven kan worden op de mailingslijst? 
Is accoord.  
 
6. Sluiting 

    
 
 

                                                                                                                         


