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Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  05-10-2018 
Tijd  20.00- 22.00 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Maria v.R, Jeroen O, Edwin B 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening 
  
2. Notulen 06-09-2018 
Betreffende bericht den Drammer: 
Geen reacties ontvangen voor deelname aan bestuur Dorpsraad. 
. 
AVG (wet op de privacy) wordt t.z.t. opgepakt. 
 
3. Financiële situatie Dorpsraad. 
Ans neemt contact op met Claudia. 
 
4. Leefbaarheid Azewijn 
Herinnneringsmail van de gemeente ontvangen over besteding leefbaarheidssubsidie 
€20.000 in 2018. 
Dorpsraad gaat hierover in overleg met de gemeente in verband met besteding voor plan 
Aantrekkelijk Azewijn. 
 
. 
5. Taakverdeling bestuur 
Barry opent voorlopig de webmail en stuurt deze door naar de andere bestuursleden bij 
afwezigheid van een voorzitter.  
Voorlopig taken van andere bestuursleden als voorheen. 
 
6. Binnengekomen post/mail 

 Voor een artikel in een nieuw magazine over Montferland is Natasja Scheerder op 
zoek naar vier jonge Montferlanders, die wonen in één van de kleine kernen van de 
gemeente. Jongeren die gelukkig zijn in zijn/haar dorp en zich het liefst ook nog inzet-
ten  om het dorp ook in de toekomst leefbaar te houden. Ze wil in Azewijn ook een 
jongere interviewen. 
Barry zal Natasja doorverwijzen naar de  voorzitter van voetbalvereniging den Dam. 
 

 Uitnodiging voor de tweede bijeenkomst wijkraden en dorpsraden gemeente 
Montferland op 20 november 2018 in Greffelkamp. 
Barry zal de Dorpsraad afmelden via de mail. 

  

 Enquete wijk en kerngericht werken wordt vanavond gezamenlijk ingevuld en 
verstuurd.  
 
 

 Mail Ellen van Hierden naar aanleiding van hardrijden op de Laakweg. 
Er zijn smiley borden geplaatst voor week 40 en 41 op de Laakweg en Marssestraat. 
Het bord op de Marssestraat staat relatief dicht bij de kruising met de Leppestraat. 
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Na deze weken mailt Maria naar Ellen over de uitslag en bevindingen. Mogelijk 
metingen in het vervolgtraject? 
Maria zal de mailwisseling met Ellen en haar doorsturen naar de andere 
bestuursleden van de Dorpsraad.  

 
7. Mededelingen/rondvraag 
 
Volgende vergadering: 8 november 
 
 

 
 
 

                                      


