
Beste Azewijners, 
 
In 2016 hebben wij als werkgroep CERC het initiatief genomen om in het belang van Azewijn na te 
denken over de vrijkomende locatie van de kerk in Azewijn.   
 
De betrokken overheden: gemeente, provincie en waterschap, hebben destijds enthousiast 
gereageerd op onze energie om te werken aan een toekomstbestendige oplossing. Deze overheden 
hebben gevraagd dit vanuit een totaalplan te benaderen waarbij de belangen van een aantrekkelijk 
dorpshart en dorpshuis eveneens een plek vinden. In samenwerking met de Dorpsraad en Stichting 
Dorpshuis is getracht dit totaalplan verder uit te werken op basis van haalbare varianten. 
 
Vervolgens is het totaalplan ‘Aantrekkelijk Azewijn’ opgesteld met als samenhangende onderdelen; 
1. Vernieuwing van de openbare ruimte in de kern, 2. Plan ‘Open kerk’ en 3. Renovatie van het 
dorpshuis. Dit totaalplan is opgesteld door een adviesbureau in combinatie met een architect en is 
vervolgens aan u op verschillende momenten toegelicht op informatiebijeenkomsten en in huis-aan-
huis informatie. Op de website van de dorpsraad zijn eveneens nieuwsberichten over het totaalplan 
weergegeven. De gemeente en de provincie zijn enthousiast over de inhoudelijke opzet van dit plan.  
 
Helaas hebben wij u in de afgelopen periode door de corona-maatregelen niet meer persoonlijk 
kunnen uitnodigen om bij te praten over de voortgang. In het najaar van 2020 hebben wij u 
geïnformeerd over de financiële aspecten van het totaalplan. Uit de daarop volgende gesprekken 
met de gemeente is helaas geen sluitende investeringsbegroting voortgekomen.  
 
Het is teleurstellend om te lezen in het recente Montferlandjournaal dat andere dorpen inmiddels 
Azewijn voorbij lijken te streven in het benutten van dorpskansen en omvangrijke subsidies. Dit op 
basis van een lange termijn visie, steun en een goed georganiseerde structuur vanuit een gezamenlijk  
belang.  
 
De recent door de gemeente voorgestelde oplossingen voor het alsnog verkrijgen van een 
financiering vinden onvoldoende ondersteuning. De gemeente ziet mogelijkheden om dit 
financieringstekort op te lossen met toekomstige inkomsten vanuit woningbouw ter plaatse van het 
voetbalveld en/of de ontwikkeling van Docks NLD en windmolens. De afwegingen om daar wel of niet 
op in te gaan zijn niet aan de werkgroep CERC. In overleg is recent een gezamenlijke brief aan de 
gemeente verzonden door de dorpsraad, werkgroep CERC en Stichting Dorpshuis (zie weergave op 
website Dorpsraad). De reactie van de gemeente is ongewis. Daarnaast vraagt het parochiebestuur 
op korte termijn helderheid vanuit Azewijn. 
 
Het moeizame traject om dit totaalplan van de grond te krijgen, maakt dat wij onvoldoende steun en 
energie meer voelen om dit plan voort te zetten. We hebben besloten te stoppen. Dit hebben wij 
inmiddels kenbaar gemaakt aan het parochiebestuur, de Dorpsraad, de Stichting Dorpshuis en de 
gemeente Montferland. Dit maakt de weg vrij voor andere initiatiefnemers om de handschoen op te 
pakken. Vanzelfsprekend zijn wij bereid om de opgedane kennis en ervaring van de afgelopen jaren 
met andere initiatiefnemers op positieve wijze te delen. Dit in het belang van een aantrekkelijk 
Azewijn. 
 
Het leek ons goed u hierover te informeren. 
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