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Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  05-09-2019 
Tijd  20.00 – 22.00 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Maria v. R,  Henk W, Jeroen O. 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening.  
 
2. Notulen 11-07-2019 
De gemeente heeft te kennen gegeven dat er wordt gekeken naar vergunningen, 
bestemmingsplannen betreffende situatie aan de Gendringseweg 2. 
 
3.Subsidie 
Besteding subsidieregeling Ondersteuning Leefbaarheidsinitiatieven 2019: 
Stichting Dorpsraad Azewijn, Stichting Dorpshuis Azewijn en de werkgroep Cerc zetten zich 
in voor een Aantrekkelijk Azewijn. 
Op dit moment vormt de werkgroep CERC, zonder entiteit en bestaande uit een aantal 
vrijwilligers, de kartrekker voor de plannen van de kerk en de dorpskern. Om te komen tot de 
uitwerking en realisatie van deze plannen krijgen zij te maken met de nodige aanloopkosten, 
waaronder; 

- Vergaderkosten; accommodatie; 
- Drukkosten; waaronder het huis-aan-huis informeren van alle inwoners van Azewijn; 
- Advieskosten; Om de samenwerking tussen de drie partijen (twee stichtingen en een 

werkgroep) beter te kunnen reguleren en om over te gaan tot de koop en exploiteren 
van het kerkgebouw , is het noodzakelijk dat er een entiteit gevormd gaat worden. 
Om zover te komen zullen zij de nodige financiële en juridische adviezen in moeten 
winnen om tot een voor het dorp passende organisatiestructuur te komen.  

 
Om deze kosten te kunnen financieren willen zij graag een beroep doen op de 
Subsidieregeling (€2500). 
De Dorpsraad heeft de aanvraag voor de opstartkosten voor de werkgroep Cerc  ingediend 
bij de gemeente. 
 
4. Overeenkomst plannen aantrekkelijk Azewijn                                                                                             
De werkgroep CERC heeft een overeenkomst opgesteld om samen achter de plannen van 
aantrekkelijk Azewijn te staan.  

De voorzitters van Cerc, Dorpsraad en Dorpshuis zullen deze ondertekenen namens 
inwoners van  Azewijn. Dit schrijven zal naar de gemeente gestuurd worden. 
De Dorpsraad heeft deze overeenkomst mede ondertekend. 
Op 18-09 is er overleg regiegroep dorpsvisies in gemeentehuis met Cerc. 
 
5 Windmolens   
De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om het gebied “Lengel-
Zuidoost/Azewijn-Zuid” voor windenergie aan te wijzen. 
De inwoners van Azewijn zijn middels een “huis-aan-huis” schrijven van de gemeente 
Montferland geïnformeerd en uitgenodigd voor gebiedsdialoog windenergie.  
Hier worden de inwoners de mogelijkheid geboden om met de gemeente in gesprek te 
komen over het windinitiatief.  
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De Dorpsraad is niet per definitie voor- of tegenstander van de komst van windmolens.  
 
Afspraak  over windenergie met wethouder van Leeuwen is gepland op 16-09. 
Henk, Ans en Sandra gaan er naar toe. 
De Dorpsraad zal een standpunt innemen, die recht doet aan het algemeen belang 
.    
 
Er zal een stukje geschreven worden voor den Drammer over de windenergie. 
 
(Ans zal uitnodiging gebiedsdialoog doorsturen aan bestuur, sommigen hebben deze niet 
ontvangen)                     
 
6. Sluiting 
 


