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Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
27-02-2020
20.00-22.00 uur
Barry S, Ans H, Henk W, Maria v. R, Edwin B, Sandra B.
Sacristie
Ans Heister

1.Opening
2.Notulen 14-01-2020
Reden stopzetting door AGEM betreft samenwerking met SPG (zonnepanelen voor
Reefweg) berust op risicovolle, financiële argumenten.
Data voor vergaderingen SDRA 2020 zijn aangepast. Zie onderaan verslag.
3. Brummelhof
In verschillende mails zijn aan enkele aanwonenden van de Brummelhof adviezen verstrekt
hoe om te gaan met te weinig parkeerplekken en de gevolgen van de vele auto’s die daar
parkeren.
.
4. Heroriëntatie Wijk en Kerngericht Werken (WKW)
Per 1 januari 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht.
Dat betekent ook dat de overheid de participatie verder gaat inregelen van de burger, de
organisaties en de bedriiven.
In een memo heeft wethouder Mijnen een stappenplan gestuurd voor 2020.
In het plan worden ook adviezen gevraagd van de dorps- en wijkraden.
Wordt vervolgd.
5. Vrachtverkeer Laakweg
De snelheid op de Laakweg wordt nog steeds overtreden en er rijden vrachtwagens, die
geen bestemmingsverkeer zijn.
Binnenkort komen er afsluitingen op de rotondes van de Meilandsedijk en deTerborgseweg
vanwege werkzaamheden aan de ontbrekende schakel.
Mogelijk meer vrachtverkeer in Azewijn?
Extra handhaving in deze weken?
Henk stuurt een mail naar de wijkagent en Maria stuurt een bericht naar de wijkagent als
aanwonende van de Laakweg.
6. Voortgang Docks NLD 2:
Advies Regionaal Programma Werklocaties (RPW) afwachten.
Voortgang windmolens:
Zienswijze ingediend bij de gemeente. Huis aan huis ook deze schriftelijke reactie bezorgd
met toelichting.
Voorwaardes stellen bij plaatsing windmolens.
In mei inspreken in de vergadering van de gemeenteraad.
7. Binnengekomen stukken
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Uitnodiging zwerfvuil opruimdag 3 april 2020:
Ans stuurt uitnodiging van de gemeente naar M. Westerveld en Barry zal uitnodiging naar de
school sturen.
8. Rondvraag /mededeling
 Ans: vraagt of contributie van de DKK (Dorpshuizen en Kleine Kernen) van €60 per
jaar opgezegd kan worden. Dorpshuis is ook aangesloten bij de DKK. Volgens
adviseur van de DKK zijn 2 contributies in Azewijn niet strikt noodzakelijk. Sandra
kijkt verder na.
 Financiën: Donaties voor het monument kunnen gestort worden op rekeningnr. van
de Dorpsraad. Edwin heeft nog geen facturen betaald. Geld doorsturen naar
werkgroep? Wie is aansprakelijk voor financiën? Wordt vervolgd.
 Edwin en Barry overleggen verder over onkosten website.
 Sandra overlegt met Jeroen over inschrijven bij Kamer van Koophandel.
 Henk geeft aan in juli te stoppen met de Dorpsraad.
We vinden dit jammer, maar we respecteren zijn besluit.
Henk stelt aan Sandra de vraag of ze t.z.t. het voorzitterschap van hem wil
overnemen.
Sandra denkt erover na, heeft wel interesse.
Van de overige bestuursleden heeft ze de algemene goedkeuring.
9. Sluiting.
Volgende vergadering: 26 maart
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