
 

Notulen vergadering 11-11-2021     
   
 

 
Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 11-11-2021 
Tijd:  20.00 - 21.30 uur 
Aanwezig: Edwin B., Chris K., Bert de V., Wiljan M  
Afwezig: Gert P., Miranda H., Petra P., Monique N., 
Locatie: Ashwinhuus 
Opgesteld: Bert de Vries 
 

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Bert opent de vergadering een heet de aanwezigen welkom. Gert, Miranda en 
Petra hebben zich afgemeld. Van Monique hebben wij geen afmelding 
ontvangen. 

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.  

3. Pastoor van Halplein/Spectrum 
De inbreng van Spectrum werd als nuttig ervaren. De gemeente heeft 
besloten om in principe niet mee te werken aan de bestemmingsplan wijziging 
welke de bebouwing van Pastoor van Halplein mogelijk moest maken. Dat is 
een goede ontwikkeling om de leefbaarheid van het dorp positief te 
ondersteunen. 
Het is wel de bedoeling dat de petitie binnenkort aan de gemeente 
aangeboden gaat worden. Er wordt nog wel aangestuurd op een overleg 
tussen een afvaardiging van de verenigingen, ontwikkelaar en de gemeente. 

4. Plan van aanpak: Azum het er genoeg van! 
Er is een beperkte eerste aanzet welke Bert verder nog moet uitwerken. 

5. DocksNLD-2: Ontwikkelingen rondom afspraak met de Plattelandsraad 
Er is 25 november een bijeenkomst met de Plattelandsraad en een 
afvaardiging van Lengel. 
Er is landelijk ook steeds meer weerstand tegen de bouw van grote 
distributiecentra. Er zijn in de afgelopen tijd meerdere publicaties geweest 
welke voorstellen om een bouwstop in te voeren om o.a. een landelijk beleid 
op te zetten om de verrommeling en verdozing van het landschap tegen te 
gaan. Het argument dat de bouw goed is voor de werkgelegenheid gaat 
steeds minder op omdat steeds meer automatisering wordt ingezet. 

6. Contact Sunrock omtrent eventueel plan met zonnepanelen op Kleine 
Reven. 
Er is contact geweest tussen de heer Aandewiel van Sunrock en Bert. De heer 
Aandewiel heeft eerder contact gehad met het oude bestuur over de aanleg 
van zonnepanelen op de Kleine Reven. De Kleine Reven is een voormalig 
zandgat waarbij er op diverse plaatsen ook vuil gestort is. Nu is de bedoeling 
dat er zonnepanelen op het water worden geplaatst. Eerder was er ook het 
plan om op gronden naast het zandgat ook zonnepanelen te plaatsen. Daar 
was van onze kant bezwaar tegen omdat er onduidelijkheid was over de 



bodemgesteldheid. Bij verzakkingen kan vervuiling optreden en dat moet 
natuurlijk voorkomen worden. Volgens Wiljan zijn er altijd veel vogels te 
vinden rond deze plas. Onduidelijk is wat voor effect zonnepanelen hebben op 
o.a. de vogels en het leven in het water. Wanneer Sunrock weer in gesprek 
wil, staan wij hiervoor open. 

7. Windmolens 
Geen nieuwe feiten. 

8. Logo 
De eerste aanzet is goed, alleen de kerk moet langer en de bomen moeten 
meer boom worden. 

9. Wensen Dorpshuis 
Wij hebben geen aanvullende wensen na het bekijken van de plannen van 
Stichting Dorpshuis. 

10. Rondvraag  
Wiljan heeft met diverse jongeren gepraat om eventueel af en toe deel te 
nemen aan de vergadering, om zo een breder draagvlak te krijgen. Hij heeft 
een 3-tal jongeren hiervoor actief benaderd. 2 hebben toegezegd en van 1 
wordt nog een reactie verwacht. 

11. Afsluiting 
Bert bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering. 


