
 

 

Secretariaat: p/a Kostverloren 14, 7316 MN  Apeldoorn info@wwnna.nl www.WWNNA.nl 
 

 
 
Jaarverslag Buurtvereniging en Dorpsraad Wenum Wiesel en het Noordelijk deel 
van Noord Apeldoorn (WWNNA). 
 
Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van de Buurtvereniging en Dorpsraad in de periode 23 
maart 2015 tot 21 maart 2016. 
 
1. Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de Buurtvereniging en Dorpsraad voor Wenum Wiesel en het Noordelijk 
deel van Noord Apeldoorn. 
Dit jaarverslag is geschreven om verantwoording af te leggen aan de gemeente Apeldoorn en de 
bewoners en leden van de buurtgvereniging Wenum Wiesel.  
De leidraad voor het jaarverslag is de Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020. Verder krijgt u met dit 
verslag inzicht in de samenstelling van de besturen, resultaten die behaald zijn, de activiteiten van de 
Dorpsraad en de Buurtvereniging en de plannen voor het komen jaar.  
Graag maak ik u erop attent dat het bestaan van de Buurtvereniging en Dorpsraad WWNNA alleen 
mogelijk is met subsidie van de gemeente en voorál door de inzet en het enthousiasme van vrijwilligers.  
 
Namens de Buurtvereniging en Dorpsraad WWNNA, 
Herman Dijkkamp (voorzitter) 
 
 
2a. De samenstelling de Dorpsraad 
• Herman Dijkkamp, voorzitter 
• Fred Lindaart, vice-voorzitter 
• Danielle Kronmöller, secretaris 
• Bert de Groot, penningmeester 
• Peter Ansems, lid en voorzitter Buurtvereniging 
• Nico van der Horst, lid 
• Ruud Lorwa, lid 
 
2b. De samenstelling van de Buurtvereniging  
• Peter Ansems, voorzitter 
• Marianne de Wilde, secretaris 
• Tinus van Werven, penningmeester 
• Harry Bisseling, ondersteuning 
• Joke Bouwmeester, ondersteuning 
• Liesbeth Ardon, ondersteuning 
• Nina Brotons, ondersteuning 
 
Er zijn geen vacatures. 
 
3. Vergaderingen 
Het bestuur van de Dorpsraad heeft in de verslagperiode 12 x vergaderd in de Watermolen in Wenum. 
Behalve deze bestuursvergaderingen hebben leden van het bestuur diverse andere vergaderingen 
bijgewoond, zoals: 
• vergaderingen Dorpshuizen, Kleine Kernen (Provinciaal) en het Dorpenplatform. 
• Periodiek overleg met de stadsdeelmanager. 
• Voor- en najaarsoverleg. 
• Diverse vergaderingen van Werkgroepen, zoals Natuur en Landschap, Sociale Cohesie, 

Herontwikkeling Wenumse Watermolen, Restauratie Windmotoren en de Atlas van Apeldoorn. 
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De meeste besprekingen werden met ambtenaren van de gemeente Apeldoorn gevoerd. Deze 
besprekingen gingen onder andere over de Anklaarseweg, de Oude Zwolseweg, de Zwolseweg, 
herontwikkeling locatie Wenumse Watermolen, initiatiefvoorstel aan gemeente over anterieure 
overeenkomst en instellen zorgteam in Wenum Wiesel.  
 
Op 21 maart 2016 werd de jaarvergadering gehouden. Middels een professionele PowerPointpresentatie 
gaven de voorzitters van de Dorpsraad en de Buurtvereniging verslag van de activiteiten die de afgelopen 
periode hadden plaatsgevonden.  
 
4. Behaalde resultaten 
De Dorpsraad is er trots op dat de volgende resultaten behaald konden worden: 
• Anklaarseweg, vernieuwing wegdek met stil asfalt, aanpassingen fietspad en oversteekpunten. 
• Oude Zwolseweg, verminderen vrachtverkeer. 
• Zwolseweg, 60 km, verbeteren kruisingen, vernieuwen fietspaden. 
Naar verwachting worden de deze activiteiten in de loop van 2016 afgerond.  
 
5. Nieuwsbrief 
De Dorpsraad heeft drie keer een Nieuwsbrief uitgebracht.  
 
6. Activiteiten Buurtvereniging 
De Buurtvereniging heeft, mede door enthousiaste vrijwilligers, weer diverse activiteiten kunnen 
organiseren. Hieronder vindt u een greep uit de uitgevoerde activiteiten: 
• Bezorging Nieuwsbrief huis-aan-huis; 
• de wekelijkse Ouderensoos; 
• de 55 plus tocht naar Hilvarenbeek waar het museum Soet & Vermaeck werd bezocht;  
• fietstocht met barbecue; 
• de Koetsentocht; 
• Sinterklaasfeest. 
 
7. Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012 - 2020 
De Dorpsraad heeft diverse overleggen met de gemeente gevoerd over de status en het vervolg van de 
Dorpsvisie. De gemeente heeft aangegeven dat ze, waar mogelijk, meehelpt de Dorpsvisie te realiseren. 
Het motto van de Dorpsraad is dat een ‘nee’ van de gemeente geen optie is. Ze heeft met klem aan de 
gemeente gevraagd naar de bewoners van Wenum Wiesel te luisteren. Een belangrijk onderdeel van de 
besprekingen was het Overgangsgebied, waar geen minicampings worden gewenst, dan wel het bouwen 
in kleine weilandjes. Verder werden de nog openstaande actiepunten Dorpsvisie besproken en de 
afgeronde actiepunten geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. Hieronder staat kort de belangrijkste 
activiteiten van de werkgroepen beschreven. 
 
Werkgroep Sociale Cohesie 
De Welkom Wenum Wiesel box voor nieuwe bewoners loopt goed en wordt enthousiast ontvangen. 
1 x per maand heeft de wijkagent Esther Groeneveld zitting in de Wenumse Watermolen. 
 
Werkgroep Natuur en Landschap 
De werkgroep heeft zich het afgelopen jaar met name ingezet voor het herstel  van het ‘Oranjebos’ en 
het bestrijden van de Japanse duizendknoop. Verder heeft de werkgroep zich ingezet voor de organisatie 
van een Natuurwerkdag en de restauratie windmotoren. 
 
Werkgroep Verkeer 
De successen van deze werkgroep zijn: Anklaarseweg, vernieuwing wegdek met stil asfalt, aanpassingen 
fietspad en oversteekpunten; Oude Zwolseweg, verminderen vrachtverkeer en de Zwolseweg, 60 km, 
verbeteren kruisingen, vernieuwen fietspaden. 
 
Werkgroep Wonen 
Voornaamste activiteit was het afgelopen jaar de herinrichting complex Wenumse Watermolen (op dit 
moment doet Fa. BOEI een haalbaarheidsonderzoek op kosten van de gemeente). Ook werden er 
diverse zienswijzen op Bestemmingsplanherzieningen uitgebracht, en al of niet gevraagd advies gegeven 
op (concept-) beleidsstukken van de gemeente. 
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Daarnaast gaf de werkgroep adviezen aan individuele bewoners en/of bewonersgroepen. 
 
8. Leden 
 Op 21 maart 2016 bestaat de vereniging uit 633 leden, inclusief begunstigers.  
 
9. Financiën  
De exploitatierekeningen van de Dorpsraad en de Buurtvereniging zijn door de kascommissie 
gecontroleerd en in orde bevonden. In de jaarvergadering is de gevraagde decharge verleend. 
De exploitatierekeningen worden op verzoek beschikbaar gesteld. 
 
10. Conclusies en vervolgacties 
De Dorpsraad en Buurtvereniging hebben het afgelopen jaar op allerlei gebied veel werk verricht en zoals 
beschreven de benodigde successen behaald.  
 
Het komend jaar zal de Dorpsraad erop toezien dat de afspraken met de gemeente uitgevoerd worden. 
Ook zal de uitvoering van de Dorpsvisie veel aandacht krijgen. 
Een belangrijk aandachtspunt is de aanleg van de snelfietsroute Apeldoorn-Epe: waar komt deze, willen 
we dat en hoe kunnen we het in goede banen leiden. 
 
Van 1 april tot 8 oktober 2016 staat Wenum Wiesel in de ‘Atlas van Apeldoorn’. Dit is een initiatief van de 
gemeente Apeldoorn. Gedurende deze periode is, in nauwe samenwerking met de Dorpsraad Wenum 
Wiesel, de buurtvereniging en andere vrijwilligers, een uitgebreid programma opgesteld. In mei zal in dit 
kader een Nieuwsbrief special uitgegeven worden. 

 
 
 
 
 

 
 


