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Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
21-03-2019
18.45- 21.30 uur
Barry S, Ans H, Maria v.R, Edwin B, Henk W, Jeroen O.
Sacristie
Ans Heister

1. Opening.
2. Handhavingsverzoek bestemmingsplan
Solar Provider Group wil een solarpark realiseren op de oude stortplaats 3, gelegen achter
de voormalige zandplas het Reeven. De bestemming van de oude stortplaats is natuur.
Op 13 februari heeft de Dorpsraad een “verzoek handhaven bestemmingsplan buitengebied
m.b.t. aanvraag 2e solarpark Azewijn” naar het college van B. en W. gestuurd.
.
De Dorpsraad vindt dat er eerst bekend moet zijn wat de zonnepanelen voor een effect
hebben op de ondergrond van de stortplaats voordat er toestemming wordt gegeven om de
panelen te plaatsen. Het bestemmingsplan dient dan eerst te worden gewijzigd alvorens er
een omgevingsvergunning uit gegeven kan worden.
Op 12 maart heeft de Dorpsraad tijdens een commissievergadering van de R &F ingesproken.
Het college gaf de voorkeur aan een uitgebreide procedure. Een bestemmingsplanprocedure is
niet nodig.
Op 14 maart heeft de Dorpsraad een reactie naar de gemeenteraad gestuurd naar
aanleiding van de commissiebehandeling.
De Dorpsraad schrijft in haar reactie:
In de bestemmingsplanprocedure vindt het bodemonderzoek plaats voordat de raad een
besluit neemt tot wijziging van het bestemmingsplan. En wordt de uitkomst betrokken in de
beslissing of het mogelijk is om de bestemming te wijzigen.
Bij de verlening van de omgevingsvergunning door het college van B&W wordt de bodem
pas vlak voor de bouw van de zonnepanelen onderzocht.
In dagblad de Gelderlander en in het Montferland Nieuws zijn de beweegredenen van de
Dorpsraad ook toegelicht.
Zie tevens de brieven naar de gemeente en de pers op de website van de Dorpsraad.
Wordt vervolgd.

3. Wijkagent
Sander Aaldering stelt zich voor als waarnemend wijkagent.
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Deze regio valt onder gebied Achterhoek West.
Cluster Montferland is een uitgestrekt gebied met veel wegen.
Verkeershandhavingsteam en BOA ondersteunen de wijkagent bij b.v. alcohol controle en
parkeerbeleid.
Het is bij de gemeente bekend dat er op de Laakweg de maximum snelheid wordt
overschreden. Regelmatig worden er tellingen en snelheidscontroles gedaan.
De vrachtwagenoverlast op de Laakweg van wagens, die geen bestemmingsverkeer zijn,
wordt opnieuw door de wijkagent meegenomen. Zeer binnenkort controle.
De wijkagent benadrukt ook bij verdachte situaties 112 bellen.
4. Notulen 17-01-2019 (vergadering 28-02-2019 niet doorgegaan)
5. Ruimte voor duurzame energie
De Dorpsraad heeft een brief gestuurd naar enkele inwoners, die hebben gereageerd op
hetgeen er besproken is op de informatie avonden van de gemeente Montferland over
plannen voor duurzame energie.
De Dorpsraad zal het traject, wat betreft de plannen voor duurzame energie in de gemeente
Montferland op de voet blijven volgen en daar waar nodig aan de bel zal trekken. De
inwoners dienen vooraf goed geïnformeerd te worden over de eventueel te plaatsen
windmolens in Azewijn/Greffelkamp.
De bestemming van de grond waarop de windmolens komen, zal moeten worden gewijzigd.
Tijdens de bestemmingsplanprocedure zijn er wettelijke mogelijkheden om in te spreken,
bezwaar te maken.

6. Binnengekomen stukken/mail
 Bijeenkomst wijk/dorpsraden
Op dinsdagavond 9 april as. organiseert de gemeente een bijeenkomst voor alle
wijk- en dorpsraden om 19.30 uur in het werkcafe van het gemeentehuis in Didam.
Maria kijkt na of ze er naar toe kan gaan.


Naam ontbrekende schakel van de rondweg
Via een link kan gekozen worden uit 5 namen:
http://bit.ly/stemmen-ontbrekende-schakel

7. Financiën
 Jaarlijkse bankkosten bij de RABO bank zijn niet gering. Na onderzoek van de
penningmeester toch besloten om bij deze bank te blijven.
 Hoe gaat de Dorpsraad verder om met de vergoeding voor organisatiekosten van de
gemeente? Is dit toereikend?
Voorstel om Ellen van Hierden in de volgende vergadering uit te nodigen. De
voorzitter nodigt haar uit.

8. Mededelingen/rondvraag
Ans. Foto maken voor de website: reactie eventueel nieuw bestuurslid afwachten.
Er wordt voor den Drammer een stukje geschreven betreffende de handhavingsprocedure
aanvraag solarpark.
Deadline voor insturen volgt.
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Dinsdag 2 april: Bijeenkomst werkgroep Cerc en Stichting Dorpshuis Azewijn in ‘t
Aschwinhuus over plannen aantrekkelijk Azewijn. Barry gaat namens de Dorpsraad.
9. Sluiting
Volgende vergadering: donderdag 18
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