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Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
10-12-2019
19.30-22.00 uur
Barry S, Ans H, Henk W, Maria v. R, Jeroen O. Sandra B (vanaf 21 uur)
wethouder Ruth Mijnen, Ellen van Hierden, ( tot 21 uur)
René Dubois (van 19.30-20.00 uur)
Sacristie
Ans Heister

1.Opening
De voorzitter heet de gasten welkom.
2.Notulen 07-11-2019
Betreffende aanvraag tot subsidievaststelling 2018:
Gegevens over schoolplein zijn nog niet volledig. Barry heeft contact met huidige directeur
van de basisschool. Ans stuurt mail hierover naar dhr. Saulus van de gemeente.
Vergunningsaanvraag voor aanpassing dorpshuis is 9/12 naar gemeente gestuurd.
Ans stuurt ook hierover een begeleidende brief.
Betreffende toekomst hart van Azewijn: Cerc gaat verder met haar plannen.
3. Herdenkingsmonument tweede wereldoorlog
Namens werkgroep herdenkingsmonument vraagt René Dubois aandacht voor de branden
in Azewijn aan het einde van de 2de wereldoorlog en voor het toenmalige verzet.
In de oorlogsjaren hebben de inwoners van Azewijn intens deelgenomen aan het opvangen
van vliegeniers, joden en andere onderduikers.
Er is nooit een herdenkingsmonument opgericht. Een werkgroep is bezig om een monument
op te richten voor het Azewijnse verzet en voor alle daaraan verbonden mensen in het kader
van 75 jaar bevrijding in 2020. Het wordt een abstract monument met een poort (voorstelling
van een schuilplaats ingang).
De bedoeling is dat op 5 mei 2020 een herdenking zal plaats vinden, waarbij recht wordt
gedaan aan alle aspecten die wezenlijk van belang zijn geweest tijdens de oorlogsjaren in
Azewijn.
Hierna zal het monument voor het verzet en de onderduikers onthuld worden voor de
kerktoren.
De financiering van het monument en de festiviteiten zijn nog niet helemaal rond en daarom
vraagt de werkgroep of de gemeente nog meer financiële steun hieraan kan verlenen.
De wethouder adviseert om een brief te schrijven naar de gemeente.
Donaties voor het verzetsmonument kunnen geschonken worden op rek. nr. van de
Dorpsraad o.v.v. werkgroep monument Azewijn.
4. Gesprek met wethouder Mijnen en mevr. van Hierden
Gesprek met de wethouder is een eerste kennismakingsgesprek met haar.
Het is de bedoeling dat het jaarlijkse overleg met de coördinator gehandhaafd
blijft. Communicatie via mail of telefoon is altijd mogelijk.
De Dorpsraad geeft aan dat de huidige jaarlijkse onkostenvergoeding van €500 van de
gemeente voor de dorps/wijkraden voor Azewijn niet toereikend is door o.a. hoge kosten van
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de website en drukkosten. In het verleden was geen vast bedrag gereserveerd voor de
Dorpsraad.
Komen andere dorpsraden hier wel mee uit?
Reacties/ suggesties van de wethouder en coördinator dorpsraden:
* Website aanpassing zonder afbreuk te doen aan veiligheid?
* Gemeente kan in overleg met Ellen drukwerk leveren voor de Dorpsraad.
* Bij politieke avond bijdrage van partij vragen.
De Dorpsraad geeft aan dat ze de aanvraag tot subsidievaststelling 2018 nog niet heeft
kunnen indienen. Heeft de aandacht en wordt vervolgd.
De Dorpsraad geeft aan dat de snelheid in de bebouwde kom op de Laakweg nog steeds
wordt overtreden en dat er vrachtwagens rijden, die geen bestemmingsverkeer zijn.
Ellen geeft aan, dat deze verkeerspunten prioriteit hebben in het
Integraal Verkeers Vervoersplan (IVVP).
Toekomst wijk/dorpsraden:
Er zijn landelijke regels opgesteld voor de directe invloed op woon en leefomgeving. Dit proces zal
uiteindelijk in 2029 afgerond moeten zijn. Dit heeft ook invloed op de dorps/wijkraden.
2020 is voor de dorps/wijkraden een overgangsjaar.
Wethouder spreekt over de nieuwe vorm van gemeenteraadsvergaderingen, waar men nog aan
wennen moet. Evaluatie volgt.
5. Voortgang windmolens en DocksNld2
Woordvoerder Sandra geeft info over de stand van zaken.
Toetsingskader windmolens vanaf 7 januari - 19 februari ter inzage.
Gemeente organiseert extra info avond op 16 januari van 19.30 -21 uur door middel van standjes.
In den Drammer wordt stuk hierover geplaatst.
Uitzending van de Monitor op 6 januari over verdozing van het landsschap.
Opnames hiervoor zijn gemaakt.
In den Drammer komt een stuk over de stand van zaken over DocksNld.
Donderdag 19 december neemt de gemeenteraad een besluit over de structuurvisie.
Er wordt opnieuw een pamflet gemaakt met de oproep voor aanwezigheid van zoveel mogelijk
Azewijners en andere belangstellenden op de publieke tribune.
Zie verder de website van de Dorpsraad.
Aansluitend gesprek met woordvoerder DocksNld van de VVD over elkaars standpunten.
6. Acties
 Henk stuurt mail naar penningmeester Edwin voor doorsturen financieel overzicht aan
de rest van het bestuur. Overzicht komt in de volgende vergadering op de agenda.
 Jeroen stelt vergaderdata 2020 op. Voorlopige locatie de sacristie?.
 Maria en Ans gaan namens de Dorpsraad op kraamvisite bij Jeroen en Renate
7. Sluiting

Volgende vergadering op dinsdag 14 januari ivm infoavond
windmolens in ‘t Aschwinhuus
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