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Op initiatief van de werkgroep Cerc is er een bijeenkomst geweest met Stichting Dorpshuis Azewijn
en Stichting Dorpsraad Azewijn. Reden van de bijeenkomst is een inventariserend gesprek inzake de
leefbaarheid van Azewijn.
Momenteel zijn er een aantal leefbaarheidsvraagstukken/-doelen in het dorp en zijn er enkele
(leefbaarheids)subsidiemogelijkheden.
-

-

-

-

Stichting Dorpshuis Azewijn wenst een gelijke behandeling als het gaat om andere dorpen in
Montferland waar dorpshuizen in goede staat voor een symbolisch bedrag kunnen worden
overgedragen naar het dorp. Het dorpshuis in Azewijn is geheel zelfstandig maar het blijkt
toch moeilijk te zijn om de exploitatie jaarlijks rond te krijgen. Zeker ook kijkend naar te
verwachten onderhoudskosten en noodzakelijke verbeteringen.
Men wil terrassen realiseren op (een klein gedeelte van) het voorterrein van de kerk
grenzend aan de openbare weg. Wenselijk hierbij is dat de driesprong (LeppestraatBrummelhof-Pastoor Meursstraat) veranderd in een ‘plein’-achtig plateau.
Werkgroep Cerc zet zich in om het kerkgebouw, met als hoofddoel de toren, te behouden.
De nieuwe functie van het gebouw zal maatschappelijk en cultureel(historisch) van aard zijn.
De werkgroep voert reeds gesprekken met de parochie en heeft een verzoek ingediend bij de
gemeente Montferland om in aanmerking te komen voor subsidie voor een
haalbaarheidsonderzoek.
Het leefbaar en aantrekkelijk maken en houden van het dorp in de ruimste zin; toerisme
bevorderen, aantrekken van nieuwe (jonge) inwoners.
Stichting Dorpsraad Azewijn heeft de zeggeschap over de besteding van
windmolencompensatiegelden vanuit de twee geplaatste windmolens nabij Netterden, groot
€ 10.000,00 (2 windmolens x € 5.000,00). Gelden dienen besteed te worden passend binnen
het groenstructuurplan.
Stichting Dorpsraad Azewijn krijgt de regie over de besteding van de door de gemeente
Montferland beschikbaar gestelde leefbaarheidssubsidie van € 25,000,00 per dorp.

De beschikbare subsidies zullen lang niet afdoende zijn om de gewenste doelen te behalen.
Voorgesteld wordt om de leefbaarheid grootschalig op te pakken en wellicht de beschikbare
leefbaarheidssubsidie aan te wenden als ‘plantgoed’. Op dit voorstel wordt positief gereageerd en
alle partijen stemmen in om deze subsidieregeling hiervoor te gebruiken.
Stichting Dorpshuis Azewijn is al in gesprek geweest met het adviesbureau aangesteld door de
gemeente in het kader van de besteding van de leefbaarheidssubsidie. Er wordt voorgesteld om een
afspraak in te plannen met afgevaardigden van de verschillende stichtingen/werkgroep.
Huub Baars van de werkgroep Cerc schets een ideaalbeeld waarin verschillende stichtingen en
verenigingen worden samengevoegd in één overkoepelende stichting in het kader van leefbaarheid
in Azewijn. Op dit ideaalbeeld wordt positief gereageerd.

