
Azewijn juli 2019
Inwoners van Azewijn,

Namens de werkgroep Aantrekkelijk Azewijn heeft u enige tijd geleden een uitnodiging ontvangen voor een
informatieavond op 18 juni over de plannen met betrekking tot het centrumplan van Azewijn en in het bijzonder de
plannen met de kerk.  Op deze avond werd door buro O&O een schetsplan gepresenteerd waarin naast de locatie van
de kerk ook de herinrichting van het complete dorpshart en toegangswegen zijn meegenomen.

Het overkoepelende schetsplan dient als sterke kapstok waaraan diverse
deelplannen kunnen worden opgehangen en uitgewerkt. Dit heeft de
voorkeur van de betrokken overheden.
Op de informatieavond werden door werkgroep aantrekkelijk Azewijn
vervolgens drie alternatieven voor de locatie van de kerk nader
gepresenteerd. Het betrof:
1. De variant 1 'niets doen'
2. De variant 2 'dorpshuis in de kerk'
3. De variant 3  'open kerk'

Variant 2: Het Aschwinhuus slopen en de activiteiten onder brengen in het
kerkgebouw met een café in een voorbouw zou wat inpassing betreft goed
kunnen.  Omdat dit plan een maand voor de geplande presentatie datum ter
tafel kwam waren concrete cijfers nog niet bekend. Inmiddels is duidelijk
gebleken dat zowel de bouwkosten als exploitatie in de huidige vorm voor deze
variant financieel niet haalbaar zijn.  Stichting dorpshuis Azewijn ziet dan ook
verder af van dit plan en richt zich op aanpassen van het bestaande dorpshuis
en inpassing in de dorpskern.

De meeste voorkeur ging naar de variant 3 voor een open kerk, waarbij de toren
volledig wordt hersteld, de Mariakapel en sacristie blijven en het schip deels
wordt gesloopt.
De vlakke binnenplaats biedt hierbij in combinatie met het kerkplein vele
kerkelijke, creatieve en culturele mogelijkheden.

Zover we nu na kunnen gaan is variant 3 voor Azewijn de meest reële en
toekomstbestendige variant.  Als werkgroep willen we ons hiervoor  inspannen.

Vooraf aan de presentatie van 18 juni is het centrumplan en variant 3 besproken met vele bestuursleden van de
verenigingen in Azewijn, die allen enthousiast hebben gereageerd.
De opmerkingen die toen en op de avond van 18 juni zijn gemaakt zullen worden meegenomen in het traject naar een
volledig uitgewerkt plan. Gedurende dit traject zijn er diverse inspraakmogelijkheden.

Via de site van de dorpsraad Azewijn houden we u op de hoogte.    www.azewijn.info

Wilt u reageren op dit bericht, dan kunt u, bij voorkeur voor 01 augustus 2019, een schriftelijke reactie sturen naar:
Werkgroep aantrekkelijk Azewijn
p/a Hartjensstraat 7 7045 AH
Azewijn

of mailen naar info@avitera.nl


