
 

Notulen vergadering 26-08-2021     
   
 

 
Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 08-07-2021 
Tijd:  20.00-22.00 uur 
Aanwezig: Edwin B., Miranda H., Chris K., Petra P., Bert de V., Gert P.,Wiljan M. 
Afwezig: Monique  
Locatie: Ashwinhuus 
Opgesteld: Petra Pierik 
 

 
 
De voorzitter verwelkomt iedereen met name Erik Wassink als gemeenteraadslid. Hij 
zal daar waar hij kan ons bijpraten over de onderwerpen die we in de vergadering 
willen bespreken vanuit de Gemeente 
 
Notulen van 08-07-2021  
Zijn goedgekeurd. 
 
Logo Dorpsraad  
Het huidige logo is niet opvallend genoeg. 
Petra gaat verschillende logo’s maken om uit te kiezen. De kleuren groen/wit 
(Achterhoek) en zwart/wit (voetbalvereniging) worden erin verwerkt 
De naam van de Dorpsraad wordt bij het presenteren van het nieuwe logo gewijzigd 
in ‘De Dorpsroad Azum’. 
 
Gert gaat De Dorpsroad Azum op Facebook beheren om berichten sneller bij de 
bewoners bekent te maken. Edwin gaat Sandra (oud voorzitter) vragen hoe dit te 
doen. 
 
Windmolens 
Bert neemt als speerpunt de windmolens op zich. 
Vattenfall wil op donderdag 02-09-2021uitleg geven over de te bouwen windmolens. 
Blijkt dat 9 woningen hier sowieso de meeste last van zullen ondervinden. René 
Ebbers wil de Dorpsraad hierin bijstaan. Wij kunnen zijn inbreng en hulp hierin goed 
gebruiken. Bert gaat René Ebbers hiervoor uitnodigen. 
Op 07-09-2021 worden de windmolens besproken in de Gemeenteraad. Bert neemt 
contact op met Christa van Dee-Bosman woonachtig in Netterden. Zij houdt zich ook 
bezig met de te bouwen windmolens. We kunnen onze krachten bundelen. 
 
Docks 
Miranda neemt als speerpunt Docks op zich. Petra als hulp daar waar nodig.  
Miranda geeft een bloemlezing over de ontwikkeling van Docks tot nu toe. Informatie 
is gehaald uit stukken, krant, tv, enzovoorts. 
Op 07-09-2021 wordt Docks besproken in de Gemeenteraad. Lengel en Azewijn 
willen samen opgaan om een vertragingsproces ingang te zetten. 



Wat er vanuit Azewijn te horen is, is dat er helemaal geen draagvlak is voor het 
ontwikkelen van Docks, arbeidsmigrantenhotel, truckparking en tankstation (clean 
energy hub).  
Het zal in het beoogde gebied absoluut geen toegevoegde waarde hebben. Het lijkt 
vanuit een gedeelte van de gemeenteraadsleden, een prestige stuk te zijn die nooit 
aan de verwachtingen van bedenkers tegemoet zal komen. Dit project zal naast 
overlast van arbeidsmigranten, milieuvervuiling door uitlaatgassen/clean energy hub 
(het blijft een tankstation), een enorme horizonvervuiling opleveren. De leefbaarheid 
en aantrekkelijkheid voor bewoners en toeristen zal hierdoor enorm aangetast 
worden. Terwijl er veel betere opties aanwezig zijn. 
 
Kerk 
Vanuit het bisdom is aangegeven dat er geen kerkdiensten meer zullen plaatsvinden 
in de kerk van Azewijn. De kerk is op een formaliteit na, verkocht aan een 
projectontwikkelaar. 
Het is niet helemaal duidelijk hoe de appartementen en het omliggende terrein 
gemaakt en ingevuld gaat worden. 
Het Pastoor van Halplein is een bijzondere plaats. Hier wordt de jaarlijkse Kermis 
gevierd en kan als parkeerplaats dienen voor het Ashwinhuus. 
Buiten deze functies is het een onooglijk plein die een metamorfose verdient. 
Erik Wassink wil bij het College vragen hierover vragen stellen, maar heeft daarbij 
informatie nodig wat de dorpsgenoten graag willen. 
We gaan een petitie of enquête houden. We willen als Dorpsraad onze neutraliteit 
daarin behouden. 
Edwin zet de petitie/enquête online als deze klaar is. 
 
Betrokkenheid/inzet leden 
Dit is besproken en de taken zijn grotendeels verdeeld. 
 
Gegevens Dorpsraadsleden 
Degenen die de gegevens nog niet aan Bert hebben doorgegeven zullen dit alsnog 
doen. Bert wil de inschrijving bij de Kamer van Koophandel in orde maken. 
 
G-mail is niet prettig/handig om mee te werken voor de Dorpsraad. Edwin gaat een 
nieuw e-mail adres aanmaken wanneer de nieuwe website van de Dorpsraad klaar 
is. 
 
Rondvraag 
 
Miranda: Ze vraagt aan Bert het telefoonnummer van Erik van Nois. 
 
Erik Wassink bedankt ons voor het aanwezig mogen zijn bij de vergadering. Van 
beider kanten veel input gekregen. Hij zal de Dorpsraad via Bert bericht doen 
wanneer hij iets van het College gehoord heeft. 
Hij gaat in ieder geval vragen stellen over het Pastoor van Halplein. 
 
Bert dankt eenieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 
 


