
 

Notulen vergadering    
    

 

Betreft: Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 

Datum: 10-02-2022 

Tijd:  20.00 uur 

Aanwezig: Bert de V., Wiljan M., Edwin B., Petra P. via beeldverbinding 

Afwezig: Chris K., Monique W., Gert P. 

Locatie: Ashwinhuus 

Opgesteld: Petra Pierik 
 

 
 

Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter heet iedereen welkom. 
Er zijn geen extra vergaderpunten. 
 
Goedkeuren notulen: 
De notulen van 09-12-2021 en 13-01-2022 zijn goedgekeurd. 
 
Pastoor van Halplein/Spectrum 
Bert heeft op 31-01-2022 een bijeenkomst gehad met wethouders, Eric Vernooys en 
verenigingen.  
Dhr. Vernooys geeft aan dat in de kerk huurwoningen komen onder de maximale 
huurgrens om eventuele huursubsidie mogelijk te maken. 
Er is nog weerstand voor de komst van 2 koopwoningen op de begraafplaats. Het is 
nu afwachten welke reacties hierop komen. 
De gemeente wil van dhr. Vernooys weten wat zijn plannen zijn voor de kerktoren. 
 
Plan van aanpak: Azum hèt er genog van’ 
Bert geeft aan dat deze in ontwikkeling is. Hij houdt ons op de hoogte. 
 
Bert is op dit moment met een opzet bezig om de verkiezingsprogramma’s van de 
politieke partijen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen naast elkaar te 
leggen.  
De Dorpsraad wil een overzicht maken voor de inwoners van Azewijn, waarop 
duidelijk te zien is waar partijen voor staan ten opzichte van lopende 
omgevingsbepalende thema’s rondom Azewijn.  
Als deze klaar is gaan we dit schrijven op de site plaatsen en wordt het door ons huis 
aan huis geflyerd. We gaan huis aan huis flyeren om de bewoners te bereiken die 
niet bekend zijn met de digitale wereld. 
 
We willen met dit overzicht GEEN stemadvies uitbrengen. Tijdens overleg met 
Dorpsbelang Lengel geven zij ook aan geen stemadvies uit te willen brengen. 
 



DocksNLD-2 
Bert heeft een interview gehad met Regio 8 over ‘Dorpen maken een vuist tegen 
uitbereiding DockNLD richting verkiezingen’.  
Hij heeft mooi verwoord hoe wij als dorp tegen de ontwikkelingen aankijken en dat 
we het zat zijn. 
Dorpsbelang Lengel vraag ons om mee te denken met de tekst, die in een grote 
advertentie komt te staan. Bert stuurt ons een mail wie op korte termijn hierin iets 
wil/kan betekenen. 
De Doprsraad en Lengel maken ieders ons eigen pamflet. We delen niet alle thema’s 
gezamenlijk, maar willen de thema’s die voor beide dorpen van toepassing zijn op 
elkaar laten aansluiten.  
 
We hebben het actieplan van Lengel doorgenomen en bekijken waar we behulpzaam 
bij kunnen zijn.  
Lengel wil graag contact opnemen met de schutterij van Azewijn voor de actie op 12 
maart. Bert gaat de schutterij benaderen. 
De Dorpsraad doet op12 maart mee. 
 
Windmolens  
Er zijn nog geen berichten over ontwikkelingen. 
Mocht Reneable Energy met buurtbewoners contact opnemen, dan wil de Dorpsraad 
vragen of zij bij de bijeenkomst aanwezig mag zijn. 
 
Logo 
Volgende vergadering proberen Gert en Petra dit afgerond te hebben. 
 
Algemeen besproken 
Er komen geen zonnepanelen op de ‘kleine Reeven’. Mooi succes voor Azewijn. Bert 
een verslag over de tot standkoming hiervan geschreven. Dit verslag is door de 
aanwezige Dorpsraadsleden goedgekeurd en zal door Edwin op de site gezet 
worden. 
 
Er wordt aangegeven dat op 3 maart a.s. een overleg plaatsvindt met gemeente en 
andere partijen over onder andere parkeerplaatsen, kerk, het totaalplan dorpskern. 
De Dorpsraad wacht de uitnodiging af. 
 
Bert en Wim Beijer van Dorpsbelang Lengel hebben een gesprek gehad met 
journalisten van ‘Investico’. 
Platform Investico is een Nederlands journalistenplatform voor 
onderzoeksjournalisten. Investico stelt zich ten doel om hoogwaardige nieuws- en 
onderzoeksverhalen te brengen om het publieke debat te voeden in het algemeen 
maatschappelijk belang. 
In april wordt het artikel gepubliceerd in de ‘Groene Amsterdammer’. 
 
Er heeft een artikel in de krant gestaan dat de provincie Brabant de regels voor de 
komst van XXL-distributiecentra zoals DocksNLD aanscherpt. De Dorpsraad blijft 
alert welke gevolgen dit kan hebben voor de provincie Gelderland en dan met name 
in ons woongebied. 
 



Gert heeft namens de Dorpsraad contact opgenomen met De Nederlandse 
Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW. Zij hebben de expertise inzake de 
belangen van omwonenden bij de komst van Windturbines 
 
Op de site staat onder andere te lezen: 

De NLVOW is niet opgericht omdat de leden ervan tegen bepaalde vormen van 
energieopwekking zijn, maar wél om meer gewicht te geven aan de belangen van 
omwonenden tijdens de besluitvorming en de bouw van wind- en zonneparken en 
andere vormen van duurzame energieopwekking.  
 
 
Rondvraag 
Van de aanwezigen heeft niemand iets in te brengen. 
 
Afsluiting 
Bert dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
 
 
 


