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Notulen         
 

 
 

Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  17-01-2017 
Tijd  19.30- 22.00 uur 
Aanwezig Ans H, Henk W, Clemens B (tot 21 uur),Claudia K 
Gasten Vereniging Leefbaarheid Netterden  (van 19.30-21.00 uur) 
Locatie Sacristie  
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1. Opening 
De voorzitter heet Christa van Dee en Johan Küster  van de Vereniging Leefbaarheid 
Netterden  (VLN) welkom. 
 
2. Gesprek VLN  
Sinds geruime tijd zijn StAM (Stichting Achterhoek weer Mooi), VLN en DKK in gesprek met 
de gemeente Oude IJsselstreek om de landschappelijke compensatie voor de gerealiseerde 
windmolens a.d. Papenkampseweg in Netterden/Azewijn te verwezenlijken.  
De voorzitter van StAM, dhr. Kaminski, stelt voor  om het compensatiegeld (of een deel hier-
van) van de windmolens beschikbaar te stellen voor het herstel van de heggen tussen Net-
terden en Azewijn.  
De Dorpsraad Azewijn  heeft al een plan ingediend, passend binnen het groenstructurplan 
van de gemeente.  
VNL  gaat in overleg met Ellen van Hierden (coördinator kleine kernen Montferland) over 
cofinanciering . In gezamenlijkheid met Netterden en de DKK kan dan een subsidie worden 
aangevraagd bij de Provincie. 
De informatie avond zal zijn op 15 februari in zaal Terhorst in Netterden. 
Clemens en Claudia gaan er naar toe. 
 
De verkeersveiligheid bij realisering van plan DocksNLD fase 2 komt aan de orde, met name 
de verbindingsweg Azewijn naar Netterden.  
Dorpsraad houdt VNL op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 
Samen bezwaarschriften indienen als dit nodig mocht zijn.  
 
 
3.Bezwaarschrift 
Het bezwaarschrift over het raadsbesluit van 22-12-16 over het vestigen van het 
voorkeursrecht op de gronden van DocksNLD2 wordt woensdag 18-01 naar het 
gemeentehuis gebracht.  
 
4.Binnen gekomen stukken 
Uitnodiging Plattelands Parlement Gelderland 2017 op 4 februari a.s.  
Wordt ter kennisgeving aangenomen.  
  
Mail ontvangen van de verkeersdeskundige over sanering van 12 verkeersborden in Azewijn. 
 
 
5. Vergaderplanning 2017 
Concept wordt iets aangepast. (maart en april) 
Definitieve planning: 



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  

 

16 januari 
14 februari 
 7 maart 
 4 april 
 9 mei 
 6 juni 
 4 juli 
 5 september 
 3 oktober 
 7 november 
12 december 
 

6. Sluiting 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   


