Verslag overleg bestuur Dorpsraad Wenum Wiesel (WWNNA)
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onderwerp
Dorpsraad = DR
Opening
Er vindt een kennismakingsgesprek met een dorpslid plaats die belangstelling heeft voor de functie van
voorzitter. Over en weer worden verwachtingen uitgesproken.
Mededelingen
• De volgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 25 maart 2019.
• Er zijn geen aanmeldingen voor vacature medewerker communicatie binnengekomen.
• Voortgang oude Zwolseweg naast 37 en 73. De DR gaat binnenkort in gesprek met weth. Willems en Joon.
• Reacties uit najaars-nieuwsbrief. Er zijn veel positieve reacties binnen gekomen, vooral over het stuk
betreffende het verraad in de oorlog. Hierover heeft een interview met de Stentor plaatsgevonden.
• Terugkoppeling Dorpenplatform 28/8. De dorpsraden hebben gesproken over hun rol in de toekomst in het
kader van de participatie. Verder is gesproken over de rol gemeente m.b.t. zonnepanelen in het
buitengebied; meerdere dorpsraden maken zich zorgen over de manier waarop de gemeente deze
zonneparken erdoor lijkt te drukken.
• De bankjes in de openbare ruimte, die in slechte staat waren, zijn verwijderd. De herdenkingsplaatjes die
erop stonden, zijn veilig gesteld.
• De DR heeft een gesprek met gemeente gehad over de windmotoren. De windmotoren hebben inmiddels de
status van gemeentelijk monument gekregen. De eigenaar van de windmotoren moet echter de subsidie
aanvragen. De DR onderneemt verdere actie om subsidie te krijgen voor herstel van de windmotoren.
• Er zijn 100 nieuwe Wenum Wiesel welkomtassen besteld.
Jaarlijks overleg met gemeente
Er vindt inventarisatie plaats van de onderwerpen waar de DR met de gemeente over wil praten.
Werkgroep N&L
1 Initiatief gemeente om te komen tot afspraken natuurbeheer Wenumse beekdal.
De werkgroep is met de gemeente in gesprek om te kijken of er een projectplan gemaakt kan worden.
2 Initiatief om Wenum Wiesel te ontsluiten voor recreatie vanuit pluktuin (Gregor van den Brink) in samenhang
met Raatakkers en het Wenums Beekdal.
Beheer op natuurlijke wijze. Vraag is of DR mee kan denken voor inbedden in gebied, bv middels route
klompenpad. Idee is om het beekdal erbij te betrekken en een soort groen wandelgebied te maken.
Mogelijkheden voor aanvragen subsidie wordt nu onderzocht.

5
6

3. Dwarrelend stof Greutelseweg: gaf deze zomer overlast. De gemeente heeft een gesprek gehad met de
bewoners. Al jaren wordt aangedrongen op een andere wegbedekking die minder stof doet opwaaien. Er is hier
zelfs een rechterlijke uitspraak over. Nu lijkt het er van te komen.
De DR zal de gemeente ook aandacht vragen voor de andere zand/leemwegen. (o.a. Wenumseweg (langs
Witteveen) en Klein Cannenburgh
Negatief advies b&w aan gemeenteraad initiatief kuikenbroederij
De werkgroep Wonen heeft hierover een gesprek met de initiatiefnemer.
Rondvraag
Er is nog geen gebruik gemaakt van het beschikbaar gestelde bedrag van 500 euro voor uitgave afvalbrigade
met de Fruytierschool. Deze hoeft niet ingezet te worden.

