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Verslag 
Betreft: Startbijeenkomst herinrichting openbare ruimte Azewijn 

Datum: 14 juni 2022 

Status:  concept 

 
 

Programma 
19:30 uur Welkom 
19.40 uur  Projectaanpak en planning 
19:50 uur Participatie doe je samen: van blanco naar gedragen ontwerp 
20:00 uur  Samen? - Bewoners, Dorpshuis, Ontwikkelaar,… en gemeente? 
20:30 uur Vragen  
20:50 uur  Samenvatting en vervolg 
21:00 uur Einde 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Welkom 
Jaap van der Eerden heet iedereen van harte welkom en brengt een speciale groet van onze oud 
wethouder dhr. Oscar van Leeuwen over. De beloftes, welke door hem zijn gedaan, liggen op 
papier vast en zullen worden meegenomen. 
Een voorstelrondje volgt. 

- Jaap van der Eerden, projectleider gemeente Montferland. 
- Lucas Meuleman, ruimtelijke ontwikkeling gemeente Montferland. 
- Bram Nieuwenhuis, Stedenbouwkundige bij Buro Ontwerp & Omgeving. 
- Mirjam Engelen, projectondersteuner gemeente Montferland. 

 
Vraag 
Is de nieuwe wethouder aanwezig? 
Nee, de nieuwe wethouder is vanavond niet aanwezig. Vandaag zijn de portefeuillehouders bekend 
gemaakt. Echter het is nog niet bekend welke wethouder het project Azewijn op zich neemt. 
 
Vandaag gaat het over proces en planning. 
Alle informatie is terug te lezen op www.montferland.info/Azewijn  
Van deze avond wordt een verslag gemaakt welke ook op deze site wordt geplaatst. 
Op de website komt ook de info van de ontwikkelaar EV capital, Stichting Dorpshuis Azewijn en 
bureau ontwerp en omgeving. 
 
 
Projectaanpak en planning 
Samen een doel hebben.  
Het doel om gezamenlijk naar toe te werken is start uitvoering januari 2024. 
Welke sessies organiseren we om tot een gedragen plan te komen. 
 
juni-juli  Ophalen informatie (28 juni 2022) 
oktober Intentieovereenkomst en programma van eisen 
oktober  Presentatie 1e schetsontwerp en raming (11 oktober 2022) 
november Optimaliseren schetsontwerp 
november Presentatie 2e schetsontwerp en raming (15 november 2022) 
december  Presentatie definitief ontwerp (6 december 2022) 
februari 2023 Goan of niet goan? 
2023 Onderzoek, uitwerking en vermarkting 
januari 2024 Start uitvoering 
 
 
Participatie doe je samen: van blanco naar gedragen ontwerp 
Het is belangrijk dat er een actueel plan gemaakt wordt welke gedragen wordt. 
 
 
Samen? - Bewoners, Dorpshuis, Ontwikkelaar en gemeente? 
 

http://www.montferland.info/Azewijn
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Vervolgens is het woord aan Ontwikkelaar EV Capital, Stichting Dorpshuis Azewijn en 
Buro Ontwerp en omgeving. Deze verslagen vindt u onder de linkjes op deze 
website. 

 
 
 
Samenvatting en vervolg 
Het is nu belangrijk om informatie op te halen bij de verschillende disciplines zodat op 11 oktober 
het 1e schetsontwerp klaar is. 
 
De gemeente gaat een parkeeronderzoek instellen. Actie gemeente 
 
 
Einde 
Jaap van der Eerden bedankt de sprekers en de bezoekers voor hun komst.  
Iedereen bedankt en een fijne avond gewenst. 


