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Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
21-01-2021
19.30-21.30 uur
Ans H, Sandra B, Bert de V, Edwin B.
Digitaal
Ans Heister

1.Opening
2.Notulen 10-12-2020
Betreffende punt 7 financiën
Kascontrole is fysiek nog niet mogelijk. In ieder geval voor de openbare jaarvergadering.
Onderwerp in april op de agenda terug laten komen.
3. Lijst ingekomen stukken
*Mailbericht Renewable Energy Factory betreffende plaatsing windmolens: Gedragscode?
Sandra belt voor nadere info.
*Mailbericht Witteveen & Bos, Jimmy Zoete, betreffende plannen voor ontwikkeling van een
zonneweide tussen Etten en Azewijn: Gebied valt buiten onze gemeente. Dhr. Zoete wordt
uitgenodigd om 11 februari te komen voor info.
4. Bericht werkgroep Cerc
Brief aan de gemeente namens de Dorpsraad, Stichting Dorpshuis en werkgroep Cerc
betreffende bijdrage voor dorpsplan Aantrekkelijk Azewijn is (nog) niet beantwoord.
Inmiddels heeft Cerc te kennen gegeven om te stoppen met het plan.
De parochie is eigenaar van de kerk en de Dorpsraad is van mening dat eventuele
initiatiefnemers voor een verdere ontwikkeling bij het kerkbestuur terecht kunnen.
5. Gesprek met afvaardiging van Lijst Groot Montferland en Partij van de Arbeid.
Gesproken wordt over de standpunten ten aanzien van het vestigen WVG bedrijventerrein
DocksNLD Fase 2.
Dorpsraad en bovengenoemde politieke gemeente partijen komen met elkaar overeen om
bij vastleggen WVG, de door de wethouder toegezegde €500.000 aan Azewijn, vast te
leggen in een raadsbesluit. Dit middels het indienen van een initiatief voorstel.
6. Stand van zaken Docks NLD
Provincie komt er nog op terug.
Inspraakreacties van de Dorpsraad staan op de website van de Dorpsraad. Wordt vervolgd.
7. Verduidelijking website
Bert heeft enkele suggesties om de website overzichtelijker te maken.
Hij zal samen met Barry en Edwin met voorstellen komen om de website aan te passen.
8. Rondvraag/sluiting
Student bestuurskunde Saxion zal telefonisch te woord worden gestaan over zijn vragen
over de windmolens in Azewijn.. Actie: Sandra
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Ellen van Hierden neemt per 1 februari afscheid als coördinator kleine kernen en
dorpsraden. Sandra zal namens de Dorpsraad haar een bedankje per mail sturen voor de
prettige samenwerking gedurende vele jaren.
Bert toevoegen als bestuurslid? Volgende vergadering een agendapunt.

Volgende vergadering: 11 februari 2021
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