
 

SDRA  S t i c h t i n g  D o r p s r a a d  A z e w i j n  

 

 

Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  17-09-2020 
Tijd  20.00-22.00 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Sandra B 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1.Opening 
Edwin en Jeroen hebben zich afgemeld ivm de huidige ontwikkelingen rondom het 
coronavirus.  Ze proberen de contacten zo laag mogelijk te houden. 
Mogelijk kunnen ze de volgende keren mee vergaderen via microsoft teams?  
Barry werkt al met teams op zijn computer. Zal volgende keer zijn laptop hiervoor 
meenemen. 
 
2.Notulen 25-06-2020 
Betreffende punt 6: 
* Drukte en verkeersovertredingen minder op de Laakweg na opening ontbrekende schakel  
  in juli? Agendapunt volgende vergadering. 
* Aanplakzuil bij het kerkplein is verwijderd. 
. 
 
3.Lijst ingekomen stukken: 

 Mail raadslid Erik Wassing betreffende de lage waterstand in de Laak. 
 

 Mail aanmelding Bert de Vries. Hr. heeft interesse in deelname bestuur  
                        Dorpsraad. Hij is uitgenodigd om volgende keer in de vergadering te komen.     
 

 Mail Mark Weijn (Renewable Energy Factory). 
 Hij wil met de Dorpsraad een plan ontwikkelen voor plaatsing windmolens. 
 De kaders voor windmolens ontwikkelen liggen bij de gemeente vast.     
                  De Dorpsraad ontwikkelt geen plannen voor plaatsing windmolens. 
 Hr. wordt uitgenodigd voor vergadering van 12 november , waarin de    
                  Dorpsraad haar rol en haar standpunt / voorwaarden uitlegt. 

 
4. Lidmaatschap DKK en Kleine Kernen Spel 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, per mail of per post. 
Indien deze voor 31 december door DKK ontvangen is, wordt het lidmaatschap voor 2021 
beëindigd. 
Zo nodig  kunnen we gebruik maken van de diensten van DKK via het lidmaatschap van 
Stichting Dorpshuis Azewijn.   
Besloten wordt om lidmaatschap t.z.t. in december op te zeggen.  
Dorpsraad heeft interesse in Kleine Kernen Spel onder begeleiding van DKK. (consulent 
promootte dit spel) 
Ans vraagt na of dit mogelijk is op vergadering van 10 december.  
 
5. Masterplan Aantrekkelijk Azewijn 
Wat is de rol van de Dorpsraad hierin, nu en in de toekomst?  
Zie ook de brief naar de gemeente, die in sept. 2019 mede ondertekend is door de voorzitter 
van de Dorpsraad. 
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Sandra  zal in een brief naar de bestuursleden de standpunten van de onafhankelijke 
dorpsraad benadrukken. 
De Dorpsraad wil wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, maar op een manier die 
past bij de statuten. 
 
 6.Voortgang projecten: Docks NLD2 en afwegingskader duurzame energie              
Eind van het jaar volgen kaders Regionaal Programma Werkterreinen. 
 

7. Openbare vergadering? 

Dit jaar geen openbare vergadering ivm corona. 
Wel kascontrole door de kascommissieleden. Zie notulen jaarvergadering van 2016.  
Volgende vergadering concrete afspraken hierover maken.  
Financieel jaaroverzicht voor de volgende vergadering opsturen naar de rest van het 
bestuur. Actie:  Edwin  
  
 
8. Sluiting 
 

Volgende vergadering: 8 oktober  
 
 
 
 
 
 
 


