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Verslag overleg bestuur DR Wenum Wiesel (WWNNA) 
Datum:          10-07-2018 

 
nr onderwerp 

 DR = dorpsraad 

1 Mededelingen 
Er worden een afspraken ingepland voor een bezoek van wethouder Willems en een overleg met wethouder 
Stukker.  
 
Subsidie van de gemeente  
Het bedrag voor 2019 is vastgesteld. 
 
Nemef/Algera. SvZ.  
Onderhandelingen lopen over vertrek Algéra 
 
Verkeerbord Plasweideweg 
Het bord is geplaatst. 
 
Zonnepanelen 
De DR is bezorgd over het feit dat de gemeente overal binnen de gemeente zonneparken opzet en heeft daarover 
een brief naar het college geschreven. 
 
Toekomsttafel 
Gemeente vraagt informatie aan bewoners hoe zij de toekomst zien. Deze  info moet leiden tot een nota die in 
december klaar moet zijn. Het was een geanimeerde avond. 
 
SvZ windmotoren. 
Vaststelling gemeentelijk monument is door de raad. Gemeente gaat binnenkort een afspraak met de provincie 
maken om de subsidie binnen te halen.  

2 Raadsbesluiten Oude Zwolse weg 
Tussen 37 en 39   
Uitslag Raadsbesluit:  
Tegen: 5 stemmen (13,5 %)  (gemeentebelangen, PvdD, SP) 
Voor: 32 stemmen (86,5 %)  
Argument: De bouw van de woning is een vanzelfsprekende en logische ontwikkeling, op basis van het 
verkavelingsritme, het omsloten zijn van de huidige kavel met woonbebouwing en het feit dat er geen 
landschappelijke of andere waarden in het geding zijn. 
 
Naast 73 
Tegen: 11 stemmen (29,7 %)  (50+, Gemeentebelangen, GroenLinks, PvdD, SP) 
Voor: 26 stemmen (67,3 %) 
Argument: het gebied is groot genoeg, er blijft voldoende groen in dat gebied. 
 
In het document wordt de dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020 genoemd, die geen waarde heeft voor college en 
raad, omdat deze niet door hun is vastgesteld, maar in die tijd ‘ter kennisgeving’ is aangenomen. In de dorpsvisie 
staat hoe het dorp tegen eigen omgeving en samenleving aankijkt en dat is hier tegengesteld aan de beslissing van 
de raad. 
De DR oriënteert zich op het feit of ze het bij de RvS aanhangig maakt. 
T/m 23 aug kan er beroepschrift bij de Raad van State ingediend worden.  

3 Groenplannen 
De werkgroep Natuur & Landschap heeft de groenplannen naar de gemeente  gestuurd. Er volgt een afspraak met 
de gemeente. Een van de onderdelen uit de groenplannen is het Wenums Beekdal. 
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Actielijst behorend bij verslag dd. 10-7-2018 
 

Nr Herkomst 
overleg 

Wat Wie Datum gereed 

111 19-4-18 Aanpassen reactiestrook nieuwsbrief. -x- 1 aug. 

114 8-5-18 Uitzoeken info m.b.t. contract huur visvijver van gemeente Peter Juni 

119 10-7-18 Oude Zwolseweg naast 37 rn 73: dossiervorming Nico Zsm 

120 10-7-18 opzet informatieavond en tijdlijn opstellen Nico zsm 

121 10-7-18 jurist bestemmingsplannen vragen om advies: wat zijn onze kansen bij de RvS.  
Aanbeveling advocaat. 

Hinka zsm 

 
Besluitenlijst per 10-7-2018 

Nr Herkomst 
overleg 

Wat 

Aantredend: Nico 2012, Fred 2012, Bert 2013, Peter 2014, Hinka 2017, Jos 2018 

102 13-02-18 Jos Tiel Groenestege wordt voorgedragen in de ALV als voorzitter N&L en bestuurslid van de DR.  

103 13-02-18 Toezegging bijdrage 2000 euro voor realisatie 2e klompenpad aan Landschapsbeheer Gelderland. 

104 19-04-18 Jos wordt benoemd tot voorzitter werkgroep N&L. Fred wordt Ad-interim, Nico vicevoorzitter, de anderen blijven in de huidige 
functie. 

105 12-6-18 Bijdrage tot max 500 euro voor stagebijeenkomst Fruytierschool ism zwerfafvalbrigade 9/7 

 


