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Notulen         
 

 
 

Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 13-10-2015 
Tijd:  20.00 - 22.00 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Henk W, Jeroen O, Clemens B. 
Gast             Ellen van Hierden, coördinator kleine kernen gemeente. Montferland 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening/notulen  
De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder mevr.Ellen van Hierden. 
Hij deelt tevens mee, dat Claudia zich heeft afgemeld ivm ziekenhuis opname. 
Betreffende de notulen van de vorige vergadering (08-09-2015): 
punt 4: Jeroen en Barry hebben het  beheer over de nieuwe website.  
Iedereen kan een bericht plaatsen op het onderdeel "Dorpsplein". Er zijn tot nu toe 
nog geen  reacties/suggesties/berichten geplaatst.  
Tijdens  de algemene jaarvergadering t.z.t..zal aandacht besteed worden aan de 
nieuwe website. 
punt 8: Het kerkepad ligt er momenteel keurig bij. Is besproken met Ellen.  
 
2. Windmolenpark Netterden-Azewijn 
De gemeente heeft contact gehad met de desbetreffende organisatie met het 
verzoek om de compensatiegelden over te maken.  
Het geld zal worden besteed in en rond Azewijn passend in het Groen Structuur Plan 
of Landschaps Ontwikkelingsplan. Er zal nog contact worden opgenomen  met de 
Dorpsraad om de mogelijkheden te overleggen.  
Henk zal mail beantwoorden van inwoner, die hierover vragen had. 
 
3. Spelen in Montferland 
De gemeente heeft een voorstel om in 15 jaar de kleine speelplaatsen af te bouwen.  
Speelplaatsen vallen dan onder de verantwoording van de buurt.  
Er zal worden geïnvesteerd in grotere, meer centraal gelegen ontmoetingsruimtes 
voor inwoners van alle leeftijden.  
Wat betekent dit voor de kleine kernen? 
Ellen antwoordt dat de toestellen van de  afgeschreven speelplaatsen worden 
weggehaald, verdere invulling wordt met de  buurt besproken. Er komen geen 
toestellen meer, die gekeurd moeten worden. Natuurlijk spelen is de toekomst, de 
traditionele speelplekken worden afgeschaft. 
De speelplek in de Brummelhof is nog lang niet aan de beurt om afgebroken te 
worden. Per kern blijft de mogelijkheid van speelplek bestaan.  
 
 
4. Woningbehoefte Azewijn 
Op 23 september zijn Clemens en Barry naar een info avond geweest over de 
woonvisie van de gemeente Montferland. 
Wat leeft er in de kernen wat de woningbouw betreft? 
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Elke kern heeft andere behoeftes. 
In Azewijn ligt al een paar jaar het woningbouwplan "Hartjenshof". Daar kunnen circa 
21 woningen worden gerealiseerd, waarvan 17 door  
van Wanrooij Projectontwikkeling en 4 vrije kavels door de gemeente worden 
aangeboden. 
Voor het hele project is 1 gemeentelijke vrije kavel verkocht. Van Wanrooij heeft de 
woningen niet meer in de verkoop. 
De Dorpsraad heeft van verschillende inwoners te horen gekregen dat de grondprijs   
voor aankoop van een woning in "Hartjenshof" te duur is.  
Azewijn heeft behoefte aan starterswoningen.  
Afdeling ontwikkeling van de gemeente wil meer weten over de woningbehoeftes in 
Azewijn.Ellen neemt contact op met deze afdeling. Wordt vervolgd. 
 
5. Campagnemaand Wijk-en Kerngericht Werken in september. 
De coördinatoren voor de dorps-en wijkraden nemen hun ervaringen mee in het in 
het nieuw op te stellen beleid Wijk- en Kerngericht Werken. De verwachting is dat dit 
einde van het jaar in concept gereed is.  
Opvallend was dat veel mensen die zij gesproken hebben op de markten in Didam 
en 's-Heerenberg vaak wel bekend waren met de wijk- en dorpsraden. Zij gaven 
veelal aan dat ze de wijk- en dorpsraden kennen van wat ze lezen in de krant en de 
papieren nieuwsbrieven. 
 
6. Binnengekomen mail/post 

 Digitale tevredenheidsenquete Wijk- en kerngericht werken: wordt  ingevuld 
door Henk. 

 Vraag  van inwoner: waarom is er een bladkorf geplaatst in de Elzenmaat? 
Daar staan geen gemeentebomen. Op het kerkplein is dit jaar (nog) geen korf 
gezien. Ellen vraagt dit na bij de gemeente werken.  

 Uitnodiging landelijk Plattelands Parlement 14 november in Zutphen: wordt ter 
 kennisgeving aangenomen.                                                                                                           
 
 
 7. Rondvraag/sluiting 

 

                                                                                                                                   


