Resultaten actualisatie Dorpsvisie.
Sámen maakten we ons de afgelopen periode sterk voor de leefbaarheid van Wenum Wiesel, voor nu
en in de toekomst. Onze dorpsvisie is in 2012 door en voor bewoners opgesteld met als doel richting
te geven aan onze wensen voor de leefbaarheid in ons dorp. Maar het opstellen van de dorpsvisie
was alweer een aantal jaar geleden. Reden dus om in de vorm van een workshop in de Algemene
Ledenvergadering eens terug te blikken op de inhoud van de dorpsvisie en waar nodig te actualiseren.
Alle thema’s zoals opgenomen in de dorpsvisie kwamen aan bod.
Het voert te ver om de volledige inventarisatie op te nemen in dit artikel, daarom per thema een korte
uiteenzetting.
Thema Natuur en Landschap:
• Er is waardering voor de wijze waarop met zwerfafval wordt omgegaan op en rond het
‘Klompenpad’. Er is veel waardering voor het ‘Klompenpad’ dat er stemmen opgaan om meer
van dit soort paden in Wenum Wiesel aan te leggen.
• Bewoners hebben behoefte om flexibel afval te kunne storten in Vaassen en Apeldoorn. Meer
plekken om afval te kunne deponeren is een grote wens. Dit voorkomt zwerfafval.
Veel aandacht wordt gevraagd voor het openhouden van het landschap, de ontwikkelingen
van megastalen, de snelle fietsroute en vooral ervoor zorgen dat we geen grote ‘lichtshows’
krijgen in het buitengebied.
Thema Sociale Cohesie:
• Er is veel waardering voor het werk van de Buurtvereniging en de Dorpsraad. Aandacht wordt
gevraagd voor het meer betrekken van de bewoners van het dorp. Er is echter ook behoefte
aan meer ‘uitdaging’ voor de bewoners om leuke dingen te doen.
• Wensen zijn er genoeg. Zo valt te denken aan een evenemententerrein voor het Wenums
Feest, wandelen met ouderen, vervoerspool en woningen met zorg.
Thema Voorzieningen:
•
•
•

De aanwezigheid van de Buurtvereniging en de Dorpsraad worden gezien als een goede
voorziening. Ook de vrijheid en ruimte in ons dorp wordt zeer gewaardeerd.
Onze bewoners zien in de toekomst wel graag meer bushaltes, een eigen dorpshuis en indien
mogelijk een eigen centrum.
Wens zijn er natuurlijk ook. Met namen betaalbare starters- en seniorenwoningen staan hoog
op het verlanglijstje. Voeg daarbij de nodige voorzieningen en de leefbaarheid van ons dorp
wordt verhoogd.

Thema Wonen:
•

•
•
•
•

Men is tevreden dat er een contingent van 40 woningen is aangevraagd. Of we die gaan
krijgen en waar we die gaan bouwen is nog de vraag. Ook wil men in ouderen zorg kunne
voorzien en eventueel woningen splitsen.
Het bouwen van betaalbare woningen op het GERFA- en of NEMEF-terrein geniet een grote
voorkeur.
Daar waar mogelijk laten we bedrijven zitten, maar nieuwe bedrijven moeten naar het
bedrijventerrein.
Indien gewenst is het mogelijk een bed & breakfast of kleinschalige bedrijvigheid te vestigen.
Controle op wet- en regelgeving moet er zijn en waar nodig handhaven.

Thema Bedrijvigheid:
• Dat het bedrijventerrein is afgescheiden met een groenstrook wordt zeer gewaardeerd. Over
het algemeen worden ‘kleinschalige bedrijven’ zoals bijvoorbeeld FIETS een goede zaak
gevonden. Er zou zelfs sprake kunnen zijn van meer bedrijvigheid. Dat brengt ‘leven in de
brouwerij’.

•

•
•

We moeten er wel voor zorgen dat de omgeving van bedrijven geen rommeltje wordt. Het
plaatsen van ‘grote vrachtauto’s’ op de openbare weg is een ergernis en moet voorkomen
worden.
Wonen en werken moet worden gestimuleerd. Ook kan worden gedacht aan het (meer)
vestigen van bedrijfsmatige B&B voorzieningen.
Als laatste is er behoefte aan een kleine kern in Wenum Wiesel met daarbij een aantal
voorzieningen zoals bijvoorbeeld een kleine supermarkt.

Verkeer:
•
•

•
•

Bewoner zijn zeer tevreden over de 60 km op de Zwolseweg. Ook het aanpassen van de
vluchtheuvels valt in goede aarde.
Het terugdringen van vrachtverkeer op de wegen buiten de Zwolseweg verdient de nodig
aandacht. Sluipverkeer (o.a. vanaf het kanaal en de Zwolseweg) richting industrieterrein moet
worden voorkomen door het intensiveren van controles.
Het fietspad moet vrij blijven van bromfiets. Dit fietspad moet beschikbaar blijven voor
wandelaars en fietsers. De snelle fietsroute is daarbij dus ‘uit den boze’.
Er is een wens om de 30 km zones verder uit te breiden, waarbij er ook verkeersdrempels
moeten worden aangelegd.

Thema Diversen:
•
•
•
•

•

In dit thema is veel lof uitgesproken voor de inrichting van het Klompenpad en de
groenvoorziening rondom het industrieterrein.
Weilanden moeten groen blijven en mogen niet bebouwd worden ten gunste van woningen
en/of bedrijven.
Er is behoefte aan het plaatsen van meer afvalbakken langs het fietspad om zwerfafval te
voorkomen.
Het zou goed zijn om afspraken te maken met vliegveld Teuge om te voorkomen dat alle
vliegtuigjes ‘in file’ richting Paleis het Loo vliegen. Ook de aanwezigheid van diverse
‘gemotoriseerde paragliders’ zorgt voor overlast en dient beperkt te worden.
Als laatste is er behoefte aan snel internet en een betere dekking van mobiele verbindingen in
‘het buitengebied’.

Samenvattend is de conclusie dat er veel dingen goed zijn gegaan de afgelopen periode en dat we
vooral door moeten blijven gaan op de ingeslagen weg. Er wordt aandacht gevraagd voor het bouwen
van woningen, het tegengaan van ‘ontgroening’ en het terugdringen/verplaatsen van grotere
bedrijvigheid.
De dorpsraad zal zich blijven inzetten voor deze onderwerpen en daar waar nodig uw hulp in te
roepen. Wij denken dat de bewoners van Wenum Wiesel Weten Wat ze Willen en zich in willen zetten
om de doelen te bereiken!

