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Verslag
Mededelingen
17 maart: Interview RTV Apeldoorn
Vanuit de dorpsraad zullen twee leden aanschuiven.
5 maart: aftrap omgevingsvisie ”Apeldoorn 2030”
De gemeente heeft vier thema’s ontwikkelt: hoge en droge stad, stad als energiehub, de gezonde stad en de groene
stad.
De richting voor de komende jaren tot 2030, wordt vastgelegd in de nieuwe Omgevingsvisie. Op de website staat alles
wat te maken heeft met het maken van deze toekomstvisie. Nieuwe site: www.apeldoorn2030.nl.
Drainage begraafplaats Wenum
Het grondwaterpeil is te hoog, zodat de gemeente hier een drainage aan gaat leggen. Dit kan wat overlast geven bij
bezoekers. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden.
Taakverdeling na algemene ledenvergadering 4 april
Er heeft zich tot op heden niemand aangemeld voor het voorzitterschap. Na de ledenvergadering zullen de taken opnieuw
worden verdeeld
Werkgroep Natuur en Landschap
Wenumsebeek herplant NEMEF
Inmiddels heeft de aanplant plaatsgevonden. Informatie te vinden op Facebook en Internet.
Wonen en bedrijvigheid
40 woningen op terrein kuikenbroederij
Het traject is nu officieel bij de gemeente in gang gezet.
bestemmingsplan Fluitersweg tussen 9-17 RvS
De Raad van State heeft nog geen uitslag gegeven.
Verkeer
Besluit Verkeersborden Oude Zwolseweg
De gemeente zal de bewoners informeren en een bord plaatsen.
Diversen
Restauratie historische artefacten/windmotoren
Ambtelijk is positief advies gegeven voor een gemeentelijk monument. Het advies gaat ter besluitvorming naar het
college.
Voortgang kaderstelling Wenum Wiesel
Er zijn 5 inspraakreacties binnengekomen. 24 mei in de PMA. 31 mei in de raad.
Buurtvereniging
Er worden nieuwe shirts ontworpen.
Er zijn al diverse reacties binnengekomen voor de activiteiten 2018.
Sociale Cohesie en Voorzieningen
Opening airport Lelystad is een jaar uitgesteld.
Wat verder ter tafel komt
Nieuwe privacywet 25 mei
De dorpsraad heeft de gemeente gevraagd dit onderwerp in het dorpenplatform te agenderen.
Herman Dijkkamp en Ruud Lorwa zijn voor het laatst in dit reguliere overleg aanwezig. Ze blikken terug op hun tijd in de
dorpsraad en geven aan de overige leden tips en punten van aandacht in de toekomst. De andere leden bedanken hun
hartelijk voor hun enorme inzet de afgelopen jaren.
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