
 

Notulen vergadering    
    

 
Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum: 09-12-2021 
Tijd:  20.00 uur 
Aanwezig: Gert P., Miranda H., Wiljan M., Bert de V. 
Afwezig: Monique N., Petra P., Chris K., Edwin B.  
Locatie: Gert 
Opgesteld: Bert de Vries 
 

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Bert heet de aanwezigen welkom en bedankt alvast Gert voor de gastvrijheid. Er wordt 1 punt 
aan de agenda toegevoegd te weten het functioneren van het bestuurslid Monique Nijman. 

 
2. Vaststellen notulen 

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen betreffende de notulen zodat deze worden 
vastgesteld. 

 
3. Overleg wethouder Gerritsen 

Bert en Miranda doen verslag van het overleg van 6 december met wethouder Walter 
Gerritsen en Benno Eising. Wij hebben alle lopen dossiers met elkaar weer kort besproken en 
de huidige stand van zaken verder besproken. Veel echt nieuwe informatie hebben wij niet te 
horen gekregen. Het was echter wel goed dat wij met elkaar gesproken hebben om de dialoog 
op gang te houden. 

 
4. Pastoor Van Halplein/Spectrum 

Nog geen bericht ontvangen over de bijeenkomst welke Spectrum zou organiseren. Bert gaat 
er weer achter aan. De ondertekende petitie zal aangeboden worden aan wethouder Gerritsen 
mede als steun voor het besluit wat de gemeente heeft genomen om niet mee te willen 
werken aan een bestemmingsplan wijziging om woningbouw mogelijk te maken. 

 
5. Plan van aanpak: Azum hèt er genog van! 

Eerste aanzet geweest maar moet door Bert verder nog worden uitgewerkt. 
 

6. DocksNLD-2 
Verder geen nieuwe informatie bekend. 

 
7. Windmolens 

In het eerste kwartaal van 2022 zal de gemeente de keuze maken tussen het plan van 
Vattenfall en Renewable Energy. 

 
8. Logo 

Het eerste ontwerp moet meer herkenbare bomen laten zien en de toren moet anders van 
opzet. Gert zal zich hiermee bezighouden. 

 
9. Functioneren bestuurslid Monique Nijman 

Ondanks diverse pogingen om met haar weer in contact te komen, is dat niet gelukt. Er is nu 
wel een nieuw bestuurslid wat wil toetreden. Aangezien wij streven naar een actief bestuur 



wordt unaniem (ook na mail contact niet aanwezig bestuursleden) besloten om Monique te 
ontslaan als bestuurslid. Bert zal dit verder afhandelen. 
 

10. Rondvraag 
Miranda is vandaag voor het laatste bij de vergadering omdat zij actief gaat worden voor lijst 
Groot Montferland. De statuten van onze stichting staan niet toe dat een bestuurslid politiek 
actief is. Bert bedankt haar voor haar grote inzet vooral op het dossier DocksNLD. 

 
11. Afsluiting 

Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Bert de vergadering. 
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