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Notulen

Betreft Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
Datum 08-04-2021
Tijd 19.00-20.30 uur
Aanwezig Ans H, Sandra B, Bert de V, Edwin B, Barry S (digitaal)
Locatie Sacristie
Opgesteld  Ans Heister

1.Opening. Laatste bestuursvergadering van Sandra en Ans.

2.Aanmeldingen nieuwe bestuursleden
Er hebben zich 4 personen kandidaat gesteld voor de vacatures betreffende  nieuwe
dorpsraadleden.
De Dorpsraad is blij met deze nieuwe aanmeldingen en benadrukt dat het erg belangrijk dat
er een onderlinge match blijft met elkaar.

3. Hoe verder?
 Jeroen en Barry stoppen nu ook actief bestuurslid, maar sluiten nog een aantal keren,

in overleg met het nieuwe bestuur, aan bij de vergaderingen als overdrachtsfase.
 Edwin en Bert benaderen de aspirant dorpsraadleden en voeren hiermee ook de

introductie gesprekken. Liefst allemaal samen. Jeroen en Barry nemen hieraan geen
deel.

 Locatie: voorlopig sacristie (Ans heeft sleutel). Gesprek plannen met Edwin Wissink
over vergaderingen in het dorpshuis.
Ans zal lijstje van vergaderingen in 2021 ophangen op planbord bij de computer in de
sacristie, zodat Locatieraad ook van de data van de vergaderingen op de hoogte is.

4. Takenverdeling
Edwin gaat mailbox beheren en Bert zal de notulen gaan verzorgen.
Sandra zal haar netwerkadressen doorgeven.
De nieuwe Dorpsraad zal Kamer van Koophandel inlichten, als het nieuwe bestuur volledig is
samengesteld.

5. Verdere acties/communicatie naar Azewijners
In de volgende den Drammer (juli) kan een terugblik en introductie nieuwe bestuursleden
gegeven worden.
Berichtjes van bestuurswijzigingen kunnen meegedeeld worden naar andere dorpsraden en
gemeente.
Eventuele berichten van Welcom zal Ans doorsturen naar nieuwe bestuur.

6. Binnengekomen mail
 Liander gaat groot onderhoud plegen in Azewijn: ter kennisgeving aannemen.

 AED: mail van Marco Heuvels over vervanging AED, bouwjaar 2009.
De Dorpsraad heeft zich destijds ingespannen om een AED in Azewijn te krijgen.
De gemeente is eigenaar van de AED en het is wenselijk dat de gemeente voor
vervanging zorg draagt met  continuering van onderhoud in de toekomst.
Ans zal contact opnemen met  beheerder Marco, die ook  al met de verantwoordelijke
ambtenaar in gesprek is geweest.



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

7. Afscheid Sandra en Ans
Sandra:
Ze is in 2005 begonnen als secretaris.
Vanaf januari 2010 tot maart 2014 is ze voorzitter geweest.
Tussen maart 2014 en januari 2019 was ze niet actief binnen de Dorpsraad.
Vanaf januari 2019 is ze weer betrokken bij het werk van de Dorpsraad en in juli 2020 is ze
weer voorzitter geworden.

Ze blikt in een vogelvlucht terug op de verschillende projecten van de  Dorpsraad vanaf het
begin (2015) tot nu. Te denken aan:
LOG problematiek
Verkeersveiligheid
Verondieping de Reeven, een complex project waarbij veel overheden betrokken waren en
                                          de initiatiefnemer uiteindelijk zich heeft teruggetrokken.
Plannen van de gemeente voor vestigen van 2de solarpark op de vuilnisbelt

              Handhavingsprocedures kwamen ter sprake. Plannen zijn niet doorgegaan.

Verdere meer actuele aandachtspunten van de Dorpsraad:
 DocksNld 2: via diverse kanalen opkomen voor het belang van Azewijn
 Windmolens: kaders aangeven voor vestigen van deze vorm van duurzame energie.

Ze bedankte de bestuursleden voor de moed, die ze hebben gehad om tegen de gemeente
in te gaan. Dat heeft resultaat gehad.
Ze vond het een eer om wat voor het dorp te doen en om in de Dorpsraad de belangen van
Azewijn te kunnen behartigen.
Jammer om het los te laten, maar ze vindt  het ook verstandig om in deze relatief rustige
periode voor de Dorpsraad voor andere prioriteiten te kiezen.

Ans:
Ze  heeft vanaf april 2012 met veel enthousiasme en passie in de Dorpsraad gezeten.
In praktisch al die jaren heeft ze de vergaderingen genotuleerd.
Als bestuurslid van de Dorpsraad vindt ze, dat je wat kunt betekenen voor  Azewijn.
Sandra heeft al grote projecten aangehaald, maar het kunnen ook kleinere zijn, waarbij Ans
denkt aan het initiatief van de Dorpsraad om, met behulp van een gemeentelijke financiële
bijdrage, een fotoboek van Azewijn en zijn inwoners samen te laten stellen. Een speciale
werkgroep heeft meegewerkt aan de realisatie hiervan in 2013.

Ook al gaat ze de Dorpsraad verlaten, ze  blijft zich  openstellen voor andere uitdagingen en
initiatieven in het dorp.

8. Rondvraag /Sluiting
Barry: Bedankje sturen naar werkgroep oorlogsmonument? Bert stuurt bedankje namens de
           Dorpsraad.
Ans: P.M: Bij de gemeente is er voor Azewijn nog steeds een compensatie vergoeding
       gereserveerd voor de 2 reeds geplaatste windmolens
       Deze  compensatie dient besteed te worden in het kader van het gemeentelijke
       Groenstructuurplan.

Zowel Sandra als Ans hebben ervaren dat het noodzakelijk en heel belangrijk is, dat  de
Dorpsraad gesteund wordt door het dorp als achterban. En dat alles in een bestuur met een
onderlinge goede verstandhouding naar elkaar.
We wensen de nieuwe Dorpsraad heel veel succes.


