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Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  25-06-2020 
Tijd  20.00-22.00 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Maria v. R, Jeroen O, Sandra B 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1.Opening 
 
2.Notulen 27-02-2020 
 
In verband met de coronacrisis zijn enkele vergaderdata vervallen en gewijzigd. 
Via social media is er in de afgelopen periode overleg geweest met elkaar. 
Aangepaste Vergaderdata  Stichting Dorpsraad  Azewijn  2020 
 
14/1 
27/2 
25/6 
27/8 
0 8/10 
12/11 
10/12 
 
Barry zal data aanpassen op website. 
 
Ans zal voorstel voor  contributie opzegging (€60) van de DKK (Dorpshuizen en Kleine 
Kernen) bespreken met de DKK. Dorpshuis betaalt ook al contributie voor Azewijn. 
 
 
3.Stand van zaken lopende projecten: 
 3 a DocksNLD2 
 3 b Afwegingskader Duurzame energie (windmolens) 
Sandra licht als woordvoerder toe wat de stand van zaken is van beide projecten.  
In de afgelopen periode heeft de Dorpsraad verschillende keren ingesproken bij de 
gemeente en provincie. Tevens heeft de Dorpsraad de publiciteit opgezocht door middel van 
persberichten. 
Alle brieven en inspraakreacties over beide onderwerpen zijn terug te vinden op 
www.azewijn.info 
 
4. Stand van zaken Cerc  
Barry: Begroting voor plannen Aantrekkelijk Azewijn is ingediend bij de gemeente. 
Subsidietoekenning  door provincie is nog niet rond. 
In welke rechtsvorm gaat de werkgroep in de toekomst verder? 
T.z.t info avond voor Azewijn. 
 
5. Vacature voorzitters functie 
Door het afscheid van Henk is de voorzittersfunctie vacant. 
Sandra aanvaardt de functie van voorzitter.  

http://www.azewijn.info/
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Ze wil wel de rol van de Dorpsraad/voorzitter zuiver houden en blijven streven naar opkomen 
voor het algemeen dorpsbelang. 
Tevens ziet ze graag het bestuur voor de toekomst uitbreiden. Dit krijgt de aandacht in den 
Drammer en in de openbare vergadering in het najaar. 
Sandra en Ans gaan naar Henk om  attentie (drankje en bloemen) te brengen bij 
gelegenheid van zijn afscheid. (Maria vraagt voorkeur drankje na) 
 
6.Mededelingen /rondvraag 

  Dorpsraad levert stukje aan voor den Drammer, waarin uitgebreid aandacht 
voor ontwikkelingen uitbreiding DocksNLD2 en windmolens. Tevens komt de 
bestuurswisseling ter sprake.  

  Aan KvK bestuurswijziging doorgeven. Actie: Jeroen 

  Maria heeft nog geen contact kunnen krijgen met de wijkagent over de 
overtredingen op de Laakweg. Drukte minder na aanleg ontbrekende 
schakel? 

 Jeroen constateert dat er op de kruising Laakweg /Past. Meursstraat te hard 
wordt gereden. Duidelijker aanduiding op de Laakweg van naderende  
kruising? Verkeersdeelnemers schrikken van onverwachte kruising?  
Dit alles blijft bij de Dorpsraad onder de aandacht. Door opening van 
ontbrekende schakel  ander verkeer met bekendheid van de wegen? 

  De gemeente zal de aanplakzuilen in Montferland verwijderen. Maar     
 wanneer in Azewijn bij het kerkplein?  Ans vraagt na bij Ellen van    
 Hierden. 

 
 
7. Sluiting 
Sandra sluit de vergadering en wenst iedereen een fijne vakantie. 
Volgende vergadering: 27 augustus 
 
 
 
 
 
 
 


