
 

Notulen vergadering    
    

 

Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 

Datum: 13-01-2022 

Tijd:  20.00 uur 

Aanwezig: Bert de V., Edwin B., Monique W., Wiljan M., Chris K., Gert P., Petra P. 

Afwezig: Geen 

Locatie: Chris 

Opgesteld: Petra  
 

 
 

1. Opening en vaststellen notulen 
Bert heet de aanwezigen welkom en bedankt Chris voor de gastvrijheid. Monique Winters 
wordt welkom geheten als aspirant Dorpsraadslid. 
De notulen van vergadering op 09-12-2021 zijn door omstandigheden nog niet rondgestuurd. 
Deze notulen worden op de eerstvolgende vergadering vastgesteld.  
Er wordt een agendapunt Jaarcijfers toegevoegd. 
 

2. Pastoor van Halplein/Spectrum 
Op 31 januari is een vergadering gepland met de gemeente en clubs van Azewijn. Hier heeft 
Bert nog geen agenda van ontvangen. 
Bert heeft niets meer van Erik Vernooys vernomen omtrent de bestaande plannen. 

 
3. Plan van aanpak: Azum het er genog van! 

Bert werkt de eerste aanzet verder uit. 
Bert en Gert zijn bij het overleg geweest met de Plattelandsraad en het bestuur van Lengel. 
De Dorpsraad, de Plattelandsraad en Lengel willen samen optrekken om een sterk blok naar 
de gemeente te vormen. De gemeente heeft nog geen reactie gegeven op de brief van Lengel 
over de huidige geplande ontwikkelingen. 
Op 15-01-2022 komt er een artikel in de Gelderlander te staan. 

 
4. Docks 

Gert en Petra gaan zich verdiepen in het thema Docks.  
 

5. Windmolens 
De gemeente heeft nog geen keuze gemaakt tussen de plannen van Vattenfall en Renewable 
Energy. 
Rene Ebbers wordt benaderd om de ontwikkeling van de windmolens in goede banen te 
leiden. 
 
Zonnepanelen in ‘ De Kleine Reven’. De Reven is officieel nog industrieel gebied. Den Daas is 
de eigenaar. 
Gert: Het Waterschap de plannen niet kent.  
 
De Laak laat de laatste tijd een verontreiniging zien. Het Waterschap zegt 1x in de 5 jaar de 
waterkwaliteit te controleren. Bij twijfel van omwonenden wordt vaker gecontroleerd.  
De huidige verontreiniging wordt veroorzaakt de hoge waterstand, waardoor de opgehoopte 
verontreiniging van de afgelopen 2 jaar vrijkomt. Dit is van voorbijgaande aard. De 
waterkwaliteit wordt op dit moment extra gecontroleerd 



 
Het beeld van Mechteld te Ham ligt in de Laak. Gert gaat het beeld, de vissteiger en nog wat 
bijkomende zaken bundelen en dit kenbaar maken bij de Gemeente. Er zijn in het verleden 
plannen gemaakt om verfraaiingen aan te brengen. De plannen zijn op de plank terecht 
gekomen. 

 
6. Logo 

Is in ontwikkeling door Gert, Petra en ontwerper. 
 
Er zijn bouwplannen voor de Ompertsestraat. De plannen heeft Bert ontvangen en aan de 
Dorpsraadsleden laten zien. 
Er is nog een bouwproject in beeld. Ook daar heeft de Dorpsraad plannen van ontvangen. 
Beide plannen laten een mengbeeld van verschillende woningen zien en liggen bij de 
gemeente.  

 
7. Jaarcijfers 

Deze worden goedgekeurd. 
Begroting 2022 wordt door Edwin gemaakt. 

 
8. Rondvraag 

Monique Winters: Ik wil na deze vergadering Dorpsraadslid worden. De overige leden heten 
haar welkom. 
Wiljan: Er zijn jongeren die kennis willen maken met de Dorpsraad. Wanneer de 
Coronamaatregelen dit toelaten gaan we kennismaken en foto’s maken voor de 
jongerenafdeling van de Dorpsraad. 
Bert: Ik ga voor de dorpsbewoners de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen bij de 
aankomende gemeenteraadsverkiezingen naast elkaar leggen aan de hand van onze actuele 
zaken. 

 
9. Afsluiting 

Bert sluit de vergadering 
 


