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Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  16-05-2019 
Tijd  20.00-21.30 uur 
Aanwezig Ans H, Maria v.R,  Edwin B,  Henk W, Jeroen O. 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening.  
 
2. Notulen18-04-2019 
 

 3. Bezwaarschrift 

 Inmiddels heeft de gemeente contact opgezocht met de Dorpsraad.                                      

De Dorpsraad heeft op 23 mei een gesprek met de gemeente.                                          

Henk en Sandra gaan er naar toe.  Het gespreksonderwerp zal zijn een toelichting op de 

buitenbehandeling stelling van de aanvraag omgevingsvergunning solarpark Reefweg. 

Daarnaast zal de gemeente het kunnen hebben over het door de Dorpsraad ingediende 

bezwaarschrift.                                                                                                                         

Standpunt van de Dorpsraad is om het bezwaarschrift niet in te trekken. 

4. Windmolens 

Bericht ontvangen van de gemeente om een afspraak in te laten plannen met wethouder 
Oscar van Leeuwen inzake windmolens. Montferland wil de windmolens concentreren in het 
gebied bij Azewijn en Netterden. Volgens de gemeente is er voldoende ruimte om er vier of 
vijf grotere windmolens bij te plaatsen. Als de gemeenteraad in juni instemt met het voorstel 
van het college, gaat na de zomer de gebiedsdialoog van start.                                             
De Dorpsraad zal een standpunt moeten innemen over de windmolens, die recht doet aan 
het algemeen belang.                                                                                                                            
Azewijn heeft recht op geld van de windmolens.                                                                                                                                                                                   
Het plan van de Dorpsraad is om eerst het traject van de solarpark procedure af te handelen. 
De voorzitter overlegt met Sandra over eventueel later tijdstip van afspraak met wethouder. 
Data overleg voorstel:  Maandag 27-05-2019 van 16.00 tot 17.00 uur of                                                                                                                                        
Dinsdag 28-05-2019 van 16.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis te Didam 
  
5. Binnen gekomen mail 
 

 Uitnodiging Informatieavonden woningbehoefte Montferland. 
     Wordt ter kennisgeving aangenomen  

 75 jaar bevrijding vieren in 2020. Zie www.montferland.info/vrijheid. 
     Ans zal info hierover doorgeven aan Miranda Hieltjes 

 
 
6. Mededelingen/rondvraag 
Ans: Voorstel om foto te maken voor de website voor volgende vergadering op 6 juni om   
        19.30 uur. Ze zal dit met de fotograaf overleggen.  
 

http://www.montferland.info/vrijheid
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Edwin: Bericht ontvangen van gemeente over onkosten vergoeding €500 volgend jaar. 
 
Henk: Overlegt met Ellen van Hierden om voor de vakantie een vergadering van de  
          Dorpsraad bij te wonen. 
 

7. Sluiting 

                                      


