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Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  05-07-2018 
Tijd  20.00- 22.00 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Henk W, Jeroen O, Maria v. R. 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
Voorafgaand aan de vergadering was de Dorpsraad op uitnodiging van de school aanwezig 
bij de opening van het nieuwe schoolplein.  
De gemeente heeft in overleg met de Dorpsraad €5000 beschikbaar gesteld uit het potje van 
de leefbaarheidsssubsidie voor aanpasing van het schoolplein. 

 
1. Opening 
Edwin heeft zich afgemeld. 
Wij wensen hem veel beterschap. 
 
2.Notulen 07-06-2018 
Betreffende subsidieregeling Gelderland: 
Ans heeft in overleg met Stichting Dorpshuis Azewijn deze mail weer doorgestuurd naar de 
Locatieraad. Subsidie aanvraag voor uitbreiding maandelijkse activiteiten voor ouderen?  
 

3. Planning glasvezel buitengebied Achterhoek Zuid 
Aanleg  begin juli 2018 t/m medio 2019 
 
4.Uitnodiging Partij van de Arbeid 
Bij gelegenheid kunnen we de partij benaderen.  
 
5. Nieuwsbrief Olaf Lederer 
Dit betreft een nieuwsbrief over website informatie. 
Henk zal de Dorpsraad afmelden. 
Wet op de privacy overeenkomst (AVG): wordt verder nog bekeken door Edwin en Barry. 
 
6. Elf dorpentoer  
Zondag 23 september vindt de 11 dorpentoer van de gemeente Montferland plaats, 
tegelijkertijd met de Azewijnse kermis. De schutterij van Lengel zal dan ook in Azewijn 
aanwezig zijn. De vraag van de organisatie van de 11 dorpentoer is: 
Kan en mag de kermis (met eventueel programma) opgenomen worden in het overzicht van 
de 11 dorpentoer?  
Claudia zal contact opnemen met de voorzitter van de schutterij.  
. 
7. Rondvraag 
De voorzitter deelt mee, dat dit zijn laatste vergadering van de Dorpsraad is. 
Hij heeft ruim 8 jaar in de Dorpsraad gezeten en altijd met plezier dit werk gedaan. 
De overige bestuursleden vinden het jammer dat hij de Dorpsraad gaat verlaten, maar 
respecteren zijn beslissing.  
Er wordt nog  aandacht besteed aan zijn afscheid. 
Jeroen neemt het doornemen van de mails over en stelt agenda op voor de vergaderingen. 
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Kan de openbare vergadering  van de Dorpsraad gecombineerd worden met de presentatie 
van het plan voor vernieuwing dorpshart Azewijn?  
Mogelijkheid bespreken als plan wordt concreter is.  
 
8. Sluiting.   
De voorzitter wenst iedereen een fijne vakantie. Volgende vergadering: 6 september 
 


