
 

Notulen vergadering    
    

 

Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 

Datum: 30-10-2021 

Tjjd:   20.00 uur 

Aanwezig: Bert de V., Edwin B., Wiljan M., Gert P., Miranda H., Petra P.  

Afwezig: Chris K., Monique N. 

Locatie: Ashwinhuus 

Opgesteld: Petra Pierik 
 

 
 
 

Opening 

Voorzitter opent de vergadering door een ieder te verwelkomen 
 

Petitie kerk/Pastoor van Halplein 
De petitie is 500 keer ondertekend. Officiële einddatum is 28-11-2021. 
De petitie is in het dorp positief ontvangen.  
Dorpsraad gaat in de volgende vergadering afspreken wanneer en hoe de Petitie aan de 
Gemeente wordt overhandigd. 
 
Op 13-09-2021 zijn Miranda en Chris (vertegenwoordiging Dorpsraad) bij de vergadering met 
de vertegenwoordigers van verschillende verenigingen van Azewijn geweest.  
Het was een constructieve vergadering. 
Alle verenigingen willen een gesprek met Eric Vernooys (Ontwikkelaar kerk). Bert is met de 
afspraak bezig. 
 
Er is een misverstand ontstaan wat betreft de interpretatie van de tekst die gepubliceerd 
staat op de site van de Dorpsraad omtrent het bouwen van woningen op het Kerkplein.  
Men kan de tekst lezen alsof de Dorpsraad bedacht heeft om 4 woningen  
op het plein te bouwen. Dit is niet zo! 
Naar aanleiding van deze tekst vragen de verenigingen zich af in hoeverre de Dorpsraad 
onafhankelijk is. Miranda heeft de situatie uitgelegd en daarna direct aan de 
vertegenwoordigers van de verenigingen de vraag voorgelegd of er vertrouwen is in de 
Dorpsraad. 
De vertegenwoordigers gaven aan: Als de tekst aangepast wordt, is het vertrouwen geheel 
hersteld. 
De tekst wordt aangepast naar: ‘één van de ideeën van de ontwikkelaar was’. 
 

 



Opzet nieuwe petitie 
We gaan nadenken over het opzetten van een stichting die de petities gaat organiseren, 
waarbij er 1 persoon van de Dorpsraad vertegenwoordigd is. 
Deze Stichting kan op een later tijdstip in de ontwikkelingen rondom Docks en de 
Windmolens zijn nut bewijzen als het gaat om belangbehartiging van Azewijn. 
 
 

Plan van aanpak: ‘Azum hèt er genog van’ 
De Dorpsraad wil strijdbaarder worden om de standpunten van het dorp kenbaar te maken. 
Denk aan:  
- Petities, 
- Gang naar het Gemeentehuis,  
- Informeren bij Politieke partijen wat hun standpunt is van de ontwikkelingen rondom  
Azewijn.  
- Deze standpunten extra onder de aandacht van de dorpsbewoners brengen in verband met 
de aankomende gemeenteraadsverkiezingen 
- et cetera  
De Dorpsraad heeft haar twijfels over in oeverre de Gemeente dorpsbewoners informeert 
met betrekking tot Dorpsparticipatie 
 
Bert komt binnen 14 dagen met een plan van aanpak. 
 

DocksNLD-2 

Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten) is inmiddels vastgesteld door de Gemeente.  
De Dorpsraad denkt dat de Wvg alle vooruitgang voor de betrokken bewoners blokkeert. 
Boerderijen/grond kan niet aan derden worden verkocht. De betrokkenen kunnen geen 
investeringen doen, geen hypotheek krijgen, enzovoorts. 
 
Miranda heeft mailcontact gehad met de Provincie omtrent het thema DocksNLD-2 met 
vragen over dit thema. De Provincie zegt op dit moment hier geen rol in te spelen en dat de 
gemeente Montferland het juiste aanspreekpunt is. 
Bert neemt contact op met Rob de Graaf. Hij is aanspreekpunt Gemeente voor alles 
aangaande DocksNLD-2 en aanvullende voorzieningen met de Wvg. 
De Dorpsraad twijfelt aan de werkgelegenheid die gecreëerd zal gaan worden zoals de 
Gemeente dit voorstelt. De automatisering is immers in volle gang. 
 
Bert zal tijdig het gesprek aangaan met de Plattelandsraad en Bewonersroep Lengel. 
 
Om als Dorpsraad niet overbelast te raken met vergaderingen van de Dorpsraad en 
verschillende partijen gaan we een vergaderschema aanhouden. Petra stelt deze op. 
 

Windmolens 

René Ebbers heeft aan de Dorpsraad gevraagd hoe we staan in de Windmolens. 
Als Dorpsraad zien we ons als verbinder. 
Advies; Misschien een stichting oprichten zoals in Netterden. Deze stichting kan, als dit 
gewenst is, zolang mogelijk verzet bieden en als dit niet meer van toepassing is zich 



omzetten naar een orgaan die zoveel mogelijk financieel voordeel voor Azewijn eruit haalt 
en gaat beheren. 
 

Arbeidsmigrantenhotel 
Geen veranderingen ten opzichte van de vorige vergadering. 
 

Logo 
Gert heeft tijdens de vergadering een prachtige schets gemaakt. Petra neemt contact op met 
Frank Legters die deze voor ons kan uitwerken.  
 

Rondvraag 
Gert: Welke geldpotjes zijn er bij de Gemeente voor Azewijn? 
Bert neemt hiervoor contact op met Eric Wassink, Sandra Braam en de Gemeente. 
 
Gert en Wiljan gaan jongeren uit ons dorp benaderen om mee te praten over de toekomst 
van Azewijn; Werkgroep Jeugd Azewijn. 
Bert maakt een Dorpsraad App-groep om sneller met elkaar te kunnen communiceren. 
Petra krijgt toegang tot de mail van de Dorpsraad. 
 
We bespreken dat we als nieuwe Dorpsraadsleden soms moeite hebben met de hoeveelheid 
aan thema’s die op ons af komen.   
Het zijn dan ook niet de minste thema’s. Het gaat over zaken die bepalend zullen zijn voor de 
toekomst van ons dorp. 
We geven onszelf de kans om te leren en de tijd in onze activiteiten te groeien. 
 
Stichting Spectrum is een organisatie ter ondersteuning van de Dorpsraadactiviteiten. Dit 
wordt bekostigd door de Gemeente. 
De afspraak van 12-10-2021 wordt op verzoek van Spectrum verzet naar een andere datum. 
 
 

Afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering 
 
 


