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Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  06-06-2019 
Tijd  20.00 - 21.30 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Edwin B,  Henk W. 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening.  
 
2. Notulen 16-05-2019 
Betreffende punt 6:  
De voorzitter heeft nog niets van Ellen ven Hierden gehoord om de vergadering bij te wonen. 
 
3.Intrekken  bezwaarschrift verzoek handhaving solarpark 
In een gesprek met de gemeente en de Dorpsraad is het bezwaarschrift van de Dorpsraad 
met betrekking tot het niet handhaven van het bestemmingsplan aan de orde geweest. 
Op dit moment is er geen aanvraag om een omgevingsvergunning voor een solarpark aan 
de Reefweg bij de gemeente in behandeling. 
De Dorpsraad heeft haar bezwaarschrift in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning 
2de solarpark weer ingetrokken.  
De gemeente heeft toegezegd dat de Dorpsraad in kennis wordt gesteld als er een nieuwe 
aanvraag tot ontwikkeling van een solarpark wordt ingediend.  
 
 
4.Plannen aantrekkelijk Azewijn                                                                                            
De werkgroep CERC, Stichting Dorpshuis Azewijn en Stichting Dorpsraad Azewijn nodigen 
de inwoners van Azewijn uit voor een informatiebijeenkomst op 18 juni 2019 in het 
Aschwinhuus. 
Op deze avond wordt het concept-ontwerp gepresenteerd voor de dorpskern van Azewijn 
inclusief het behoud van (een deel van) de kerk. 
Zie uitnodiging op de site van de Dorpsraad. 
Cerc heeft contact gehad met gemeente, provincie, cultureel erfgoed over subsidies. 
Terreinen  buiten gebouwen ook besproken.  
 
 
5 Windmolens                                                                                                                     
Afspraak  met wethouder van Leeuwen is afgezegd.                                                            
Dorpsraad wacht eerst af of de gemeenteraad in juni instemt met het voorstel van het college 
betreffende plaatsing windmolens.                                                                                              
De Dorpsraad zal hierna een standpunt innemen, die recht doet aan het algemeen belang.                         
Azewijn heeft recht op financieel voordeel bij plaatsing van de windmolens. 
 
6.Binnen gekomen stukken/mail   

 Mail van Roy Reimering van AGEM over afspraak maken betreffende  
participatie in de ontwikkeling van het zonnepark Azewijn. 
Momenteel is er nog geen nieuwe aanvraag voor het ontwikkelen van het 
solarpark. 
Dorpsraad heeft geantwoord dat AGEM uitgenodigd wordt tijdens een 
bestuursvergadering.  
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 Mail van Cor Zachariasse van energie coöperatie Megchelen:  

Wordt ter kennisgeving aangenomen 
 

 
7.Rondvraag/sluiting 

 

 

                                      


