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Opening 
Voorzitter opent de vergadering 
 
Vaststellen vorige notulen  
Notulen 17-05-2022 zijn goedgekeurd 
 
Bijeenkomst 29-06-2022 
Op de website wordt het verslag van de bijeenkomst met wethouder en 
vertegenwoordigers van coalitiepartijen, vertegenwoordigers van Lengel en 
Dorpsraad Azewijn geplaatst. 
 
Aanpakken Dorpskern 
De dorpsgenoten waren niet op tijd verwittigd en de gemeente had tijd van aanvang  
gewijzigd. Dit was niet bij iedereen bekend. 
Er zijn discussies gevoerd over verschillende onderwerpen en daar zijn door de 
gemeente aantekeningen gemaakt. 
De gemeente gaf duidelijk aan dat 2 woningen realiseren op de begraafplaats niet de 
bedoeling is. 
De ideeën die zijn aangedragen worden door de gemeente meegenomen. 
 
Op verzoek van Frans Baars wordt hij door Bert uitgenodigd voor een gesprek met 
de Dorpsraad en uitleg over mogelijkheden van de dorpskern.  
Volgende vergadering is derhalve op 08-08-2022 met als thema: brainstormsessie 
Kern.  
 
Plan van aanpak: ‘Azum hèt er genog van’ 
We gaan nadenken over een nieuwe naam. De oude naam is niet meer van 
toepassing. 
 
DocksNLD-2 
NLD2 mag niet meer genoemd worden door de gemeente. 
In de volksmond word gesproken dat enkele hectare grond aan Mainfreight wordt 
verkocht voor crossdocks. De locatie is nog niet helemaal duidelijk. 



Tevens wordt in de volksmond verteld dat er een wal gemaakt gaat worden om de 
lichtvervuiling in te perken. 
We wachten deze ontwikkelingen af. 
 
Windmolens 
Het zoekgebied is bevestigd door de gemeente voor het plaatsen van windmolens. 
Gert gaat nog contact opnemen met de stichting NLVOW voor meer informatie. 
Er ligt inmiddels een elektriciteitskabel. 
 
Logo 
We zijn voor het nieuwe logo.  
Gert zal het zo bewerken dat het voor de site en op papier gebruikt kan worden. 
 
Schoonmaken van de Laak 
Overloop van het riool komt erop uit met als gevolg enorme vissterfte en stank. 
Gert heeft het Waterschap benaderd voor tekeningen om te bekijken waar de 
overloop precies zit.  
Milieudefensie is ingeschakeld voor monsters van het slib. 
 
Dhr Bloem heeft tekeningen voor woningbouw bij de Gemeente ingeleverd. Hij heeft 
de dorpsraad gevraagd om een keer mee te komen kijken hoe het plan er precies uit 
ziet. Een afvaardiging gaat contact opnemen met dhr. 
 
Jaarvergadering 
Op 18 oktober 2022 houden we onze jaarvergadering 
 
Er zijn geen aanmeldingen n.a.v. de oproep om ons digitaal te ondersteunen en om 
plannen in te dienen ter verfraaiing van het dorp 
 
Rondvraag 
 
Chris:  
Mechteld wordt uit het water gehaald wanneer het dorp door de gemeente verfraaid 
word. 
Waar het beeld van Mechteld komt te staan is nog de vraag. Het kan misschien 
gebruikt worden bij een toeristische uitleg van ons dorp. 
 
Wiljan: 
Is er iets bekend over de Coronaboom?  
Bert gaat hiernaar informeren 
 
Wiljan geeft aan dat de wegen Den Dam, Hartjensweg en wethouder Brandtsstraat in 
de verkeersdoorstroom gehinderd wordt door verkeersdrukte, grote tractoren, kapot 
wegdekranden en slecht verkeersoverzicht door ongesnoeid struikgewas. We willen 
de gemeente vragen wat mogelijk is om de verkeersveiligheid te bevorderen door 
bijv. maken van parkeerhavens, wegdekverbetering en snoeien van de struiken. 
 
Monique 
Kunnen we een app-groep maken om dorpsgenoten een bericht te sturen voor 
vergaderingen en bijzonder gebeurtenissen die voor het dorp van belang zijn. 



Voorstel tijdens de jaarvergadering dit aan de bewoners voor te stellen, zodat zij hun 
nummer achter kunnen laten om zoveel mogelijk bewoners te bereiken. 
 
Afsluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor de inzet en sluit de vergadering. 
 
 


