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Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  10-12-2020 
Tijd  19.30-21.30 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Sandra B, Bert de V, Jeroen, Edwin B. 
Locatie Digitaal 
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1.Opening 
 
2.Notulen 12-11-2020 
Betreffende punt 7: 
Het onderwerp aanpassen van de website wordt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering 
 
3. Voortgang project dorpsplan Aantrekkelijk Azewijn 
Rens Hendricksen van Werkgroep Cerc wordt welkom geheten. 
 
E zal namens de Dorpsraad, Stichting dorpshuis en werkgroep Cerc een brief naar de 
gemeente gestuurd worden met daarin een reactie naar aanleiding van het college besluit 
over de bijdrage voor het dorpsplan Aantrekkelijk Azewijn 
 
De gemeente heeft besloten, dat een fasering  in het dorpsplan wordt aangebracht op basis 
waarvan een voorschot op de dekking  pas wordt verschaft op een onderdeel, zodra 
zekerheid bestaat dat de ontwikkelingen van uitbreiding van het bedrijventerrein DocksNLD2 
doorgaan. 
 
De gemeente stelt de bijdrage dus afhankelijk van het doorgaan van DocksNLD2 en de daar 
eventueel uit voortvloeiende ontwikkelwinst.  
 
Rens benadrukt dat het dorpsplan als 1 totaalplan ingediend te worden volgens de gemeente  
in verband met financiële bijdrages. 
 
Inhoud Cerc project ligt bij Cerc, Dorpsraad heeft hierin geen actieve rol. 
 
Hoe gaan we verder? 
In een gezamenlijke brief zal worden aangegeven dat we niet achter deze plannen over 
bijdrages van de gemeente staan, gezien de bezwaren vanuit Azewijn ten aanzien van 
uitbreiding DocksNLD.  
Brief is aangepast naar aanleiding van de locatieverandering van DocksNLD 2. 
 
Stappenplan: 1. Brief ondertekenen door de 3 partijen. (actie: Barry ) (Ans licht Dorpshuis In) 
                      2. Aanbieden brief donderdag 17 december (actie Sandra) 
                         Gemeente zal met reactie komen. 
                      3. Op korte termijn afspraak maken voor gezamenlijk overleg met de 3 partijen. 
                         Voorkomen van tweespalt in het dorp. 
 
4. Lijst ingekomen stukken 
1. Uitnodiging online bijeenkomst klimaatadaptatie: Sandra meldt Dorpsraad af. 
2. Verkenning zonne-energie: plannen voor ontwikkeling van een zonneweide tussen Etten   
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    en Azewijn door Witteveen en Bos. Gebied valt buiten onze dorpsgrenzen. 
    Dhr. Zoete zal als adviseur energietransitie uitgenodigd worden voor een kennismaking. 
 
5. DocksNLD publicatie WVG 
Het college van B&W stelt voor om een voorkeursrecht te vestigen op 40 ha grond ten 
noorden van het DocksNLD 1. 
De regio Arnhem-Nijmegen heeft de gemeente Montferland geadviseerd om 20 ha toe te 
kennen op een andere locatie dan DocksNLD2. 
Gemeenteraad zal hier 17 december over besluiten. 
Dorpsraad gaat inspreken. 
Pers krijgt 16 december een afschrift onder embargo. 
Er zal een afschrift van deze inspraakreactie worden gestuurd naar dorpsraad Lengel en 
andere wijkraden. 
    
6. Concept vergaderschema 2021. 
  21/ 1      (gesprek met oppositie partijen) 
  11/ 2 
    4/ 3 
    8/ 4 
  20/ 5 
  17 /6 
    8 /7 
    2/ 9 
    7/10 
  11/11 

    9/12   vergaderdata worden goedgekeurd en op de website geplaatst 
 

7.  Financiën 
Financieel jaaroverzicht wordt goedgekeurd.  
Edwin en Ans zullen contact leggen met kascontrole leden. 
 
8. Sluiting 
De voorzitter wenst iedereen fijne feestdagen in goede gezondheid. 
 
Volgende vergadering: 21 januari 2021 
 
 
 
 
 
 
 


