
SDRA  S t i c h t i n g  D o r p s r a a d  A z e w i j n  

 

 

Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  15-11-2016 
Tijd  19.30- 22.00 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Henk W, Clemens B, Claudia K, Jeroen O 
Gasten P.v.d. A delegatie Montferland (van 19.30-20.30uur) 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder Herman Jansen (fractievoorzitter ) en 
Sandra Braam van de P.v.d.A gemeenteraadsleden Montferland. 
 
2. Gesprek delegatie gemeenteraadsleden P.v.d.A 
Standpunt van de Dorpsraad betreffende vestiging voorkeursrecht gemeenten en uitbreiding 
bedrijventerrein DocksNLD fase 2 te 'sHeerenberg/Azewijn, hetgeen geformuleerd is in de 
zienswijze naar de gemeenteraad, wordt nader toegelicht.  
Verschillende inwoners hebben ook een zienswijze bij de gemeente ingediend. 
Het argument over werkgelegenheidsuitbreiding vindt de Dorpsraad discutabel. 
 
De Dorpsraad constateert dat er meer doorgaand vrachtverkeer door Azewijn gaat rijden. 
Geen handhaving door politie? 
 
Plannen voor pleinaanpassing, leefbaarheid, starterswoningen komen in  het gesprek met de 
raadsleden ook aan de orde.  
 
 
3.Notulen 14-10-2016 
Deze worden goed gekeurd. 
 
4. Jaarvergadering 22 november 

 Saldo van de financiën op de bankrekening gaat achteruit. 
 Donaties zijn minder geworden. Voorstel wordt gesteund, om briefjes te maken, 
 waarin gevraagd wordt om de activiteiten van de Dorpsraad te steunen d.mv. een 
 donatie op het bankrek.nr.van de Dorpsraad. Briefjes komen 22 nov. op de tafels  te  
            liggen. 

 BUUV en  afvaardiging "toekomst kerk" komen om 19.30 uur ivm uitproberen beamer 
enz. HBO studenten van de bouwkunde verzorgen een presentatie. 
Locatieraad/bestuur Verrijzenis parochie zullen zelf verder de beschikbare tijd indelen 
en vragen beantwoorden vanuit de zaal. 
 

  
5. Terras/pleinvernieuwing rondom 't Aschwinhuus 
Gesprek geweest met Tanja Loeff, Ellen ven Hierden en teamleider openbare werken met 
werkgroep en de voorzitter van de Dorpsraad. 
Kosten beraming plein is opnieuw gemaakt. 
Onderzoek naar subsidie van de Provincie  wordt door werkgroep in gang gezet. 
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6.DocksNLD fase 2 
Zienswijze naar aanleiding van de Wet voorkeursrecht gemeenten  is naar de gemeenteraad 
gestuurd en een bezwaarschrift naar B en W. Tevens is een zienswijze bij  de Provinciale 
Staten ingediend. 
Volledige tekst is op de website van de Dorpsraad te lezen. Tevens zijn daar de verdere 
ontwikkelingen te volgen.  
Inwoners reageren via mail of via de website hierop. Staan achter de bezwaren van de 
Dorpsraad.  
Alle kranten artikels over de tweede fase van bedrijventerrein DocksNLD  zijn/worden ook op 
de website geplaatst.  
De Dorpsraad maakt op 6/12 gebruik van het inspraakrecht tijdens de commissie 
vergadering Financiën en Ruimte (19.30 uur) en op 22/12 tijdens de 
gemeenteraadsvergadering.  
Ook gaat de Dorpsraad op 4/1- 2017 inspreken bij de Provinciale Staten tijdens de 
bespreking van de actualisering van de omgevingsvisie. 
 
7. Waterschap 
Tinie te Dorsthorst van het Waterschap neemt verder contact op met andere bestuurders van 
het Waterschap betreffende de mogelijkheden/goedkeuring van steigers aan de Laak. 
 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit even na  22 uur de vergadering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   


