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Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  11-02-2021 
Tijd  19.30-21.30 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Sandra B, Bert de V, Jeroen O, Edwin B. 
Locatie Digitaal 
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1.Opening 
 
2.Notulen 21-01-2021 
Betreffende punt 3: 
Renewable Energy Factory ( betreffende plaatsing windmolens) houdt ons op de hoogte van 
hun voortgang. We kennen elkaars rol.  
 
3. Lijst ingekomen stukken 
* mailbericht gemeente Montferland inzake tijdelijke mobiele pumptrackbaan gedurende 2  
  weken. Een mogelijkheid om de jeugd nog meer te laten bewegen. 
  Barry zal als aanspreekpunt vanuit het bestuur optreden. 
 
*mailbericht gemeente Montferland inzake vertrek Eefke Lievaart. (contactpersoon  
  wijk/dorpsraden)  
  Sandra zal haar middels een mailbericht veel succes wensen met haar nieuwe baan. 
  Als de nieuwe contactpersoon bekend is, zullen de openbare notulen weer opgestuurd  
  worden naar deze medewerker.  
 
*bericht Monique Vossebeld van Welcom: Ze  wil als kerncontactpersoon graag met ons  
  kennismaken en haar werk toelichten.  
  Telefoonnr. van Ans wordt aan haar doorgegeven voor nader contact. 
 
*bericht gemeente Montferland: reactie op brief met opmerkingen van de dorpsraden op het  
  participatiekader. 
 
4. Bestuurslidmaatschap Bert de Vries 
Bert gaat het  bestuur versterken.  
Jeroen zal hem in laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. 
Bert zal zich voorstellen in het paasnummer van den Drammer. 
 
5. Kennismaking Ellenus Vennema (IB Voigt Nederland)  
Hr. geeft informatie  over de te plannen zonneparken in Etten en verdere ontwikkelingen 
hiervan. 
 
6. Stand van zaken DocksNLD 
Gemeenteraad stemt op 25 februari over WVG vastlegging DocksNLD fase 2. (noordelijke 
variant) 
Er kan t.z.t. bezwaren worden ingediend bij bestemmingsplannen. 
Provincie is geen voorstander van oostelijke variant. 
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7. Verduidelijking website 
Edwin verduidelijkt de voorstellen van aanpassingen. Met name het overzichtelijker plaatsen 
van de onderwerpen. 
Aanvullingen met recente foto’s? 
Bepaalde linken leggen? 
Wordt verder vervolgd. 
Actie: Barry, Edwin en Bert.  
 
8. Rondvraag /sluiting 
 
 
Volgende vergadering: 4 maart 
 
 
 
 
 
 
 
 


