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Verslag 
 
nr onderwerp 

  

1 Opening en mededelingen 

- RTV  Apeldoorn wil een interview met de dorpsraad plannen in verband met de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.  

- Op 8 en 9 september vinden voor de 32e keer de Open Monumentendagen plaats, met als thema ‘In 
Europa’. De dorpsraad zal locaties en ideeën aanleveren. 

2 Voorbereiden Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Op 4 april staat de ALV gepland. Het jaarverslag is grotendeels klaar en de presentaties voor de dorpsraad en 
buurtvereniging worden aan de hand van het jaarverslag verder opgesteld. 

3 Werkgroep Natuur en Landschap 
Status SLG Zwerfafvalbrigade WW 
op 12/1 heeft een eerste bijeenkomst met 5 deelnemers plaatsgevonden. Er is een rondrit gemaakt door het 
werkgebied om te inventariseren waar veel afval ligt. Op 10 of 17 febr. zal officieel gestart worden. 
  
Pilots ‘zonnevelden’ 
Eind jan komt een bericht welke locaties worden aangewezen. 
 
Haalbaarheid onderzoek 2e Klompenpad Wenum Wiesel. 
De werkgroep wil graag een 2e Klompenpad realiseren van noord naar zuid. Momenteel vindt een 
haalbaarheidsonderzoek plaats. 

4 Wonen en bedrijvigheid 
BP Fluitersweg tussen 9-17 
Op 13 februari wordt het onderwerp in de Raad van State behandeld.  
 

5 Verkeer 
Besluit Verkeersborden Oude Zwolseweg  
De gemeente had besloten dat de Fluitersweg zou worden afgesloten voor vrachtverkeer. Op de Plasweideweg 
zou een bord ‘doodlopende weg voor vrachtwagens’ zonder nadere aanduiding, worden geplaatst. Tegen het 
laatste besluit heeft de dorpsraad 6 december bezwaar ingediend, omdat dit niet handhaafbaar is en bovendien 
niet logisch is.  
 
Snelle fietsroute 
In februari vindt hierover een gesprek met de wethouder plaats. 
 

6 Projectgroep herontwikkeling Wenumse Watermolen e.o. 
De gemeente verwacht de overdracht met Boei voor de verkiezingen rond te hebben.  

7 Diversen 
Voortgang kaderstelling Wenum Wiesel 
11 januari heeft een overleg plaatsgevonden over de notitie met de dorpsraad, twee dorpsbewoners, vier 
raadsleden en een aantal ambtenaren. 
De gemeente wil dit dossier voor de gemeenteraadsverkiezingen afronden. 
Het gaat over met name nieuwbouwwoningen op agrarische gronden.  
Het is de bedoeling dat het document 8 maart door de raad wordt vastgesteld. 
Alle punten zijn nog eens bekeken. De twijfelachtige punten worden afgedekt door het huidige 
bestemmingsplan.  
De DR besluit akkoord te gaan met de notitie.  
Informatie wordt op Facebook en de website geplaatst. 
 

8 Buurtvereniging 
Nieuwsbrief 
In maart komt er weer een Nieuwsbrief uit. De deadline voor het leveren van input is 1 februari. 
 

9 Voorbereiding overleg met Wethouder 
Op 26 januari vindt het jaarlijkse overleg met de wethouder, politie en ambtenaren gemeente Apeldoorn plaats. 
 

10 Vacature voorzitter N&L 
Eén persoon heeft belangstelling getoond. Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek. 

 


