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Mededelingen
- De vacature van de voorzitter heeft tot nu toe geen reacties opgeleverd.
Werkgroep Natuur en Landschap
- Realisatie van een 2e Klompenpad: op 27 febr. vindt een gesprek plaats met Stichting Landschapsbeheer
Gelderland en gemeente Apeldoorn betreffende de wens van de DR een 2e KLPD in Wenum Wiesel te
realiseren. Voor de realisatie hiervan besluit de DR een financiële bijdrage te leveren uit de
bestemmingsreserve Landschapsversterking.
Open Monumentendagen (OMD) 2018: De DR heeft twee voorstellen gedaan. Als de OMD akkoord gaat
wordt verder actie ondernomen.
- Op zaterdag 17 februari gaat de Zwerfafvalbrigade officieel van start in aanwezigheid van wethouder Mark
Sandmann.
- Wenumsebeek achter voormalige NEMEF: De planning is dat in maart gestart kan worden met
herbeplanting langs de beek.
- Concept Groenplan Gemeente: De komende 4 jaar komt weer geld beschikbaar vanuit de gemeente. De
werkgroep heeft een aantal voorstellen gedaan. De nieuwe gemeenteraad zal e.e.a. vaststellen.
- De DR heeft een aanvraag bij de gemeente en stichting Landschapsbeheer Gelderland gedaan om de
landschapsimpuls voor Wenum Wiesel te realiseren.
Wonen en bedrijvigheid
- 40 woningen op terrein kuikenbroederij: de ontwikkelaar heeft deze maand een afspraak met de gemeente.
De gemeente lijkt nu andere wensen te hebben, nl. een nieuw ontwerp binnen de huidige bebouwing met
minder woningen en meer sociale huur.
- Bestemmingsplan Fluitersweg tussen 9-17: vandaag is het bestemmingsplan bij de RvS besproken. Het is
niet bekend welke richting het op gaat. Uitspraak over 6 weken.
Verkeer
- Snelle fietsroute: in februari vindt een gesprek met de wethouder plaats. Ook de wijkraden De Naald en
Kerschoten zijn uitgenodigd.
Projectgroep herontwikkeling Wenumse Watermolen e.o.
- SvZ op dit moment. Afspraak was dat alle gebouwen over zouden gaan, maar dit lijkt nu niet te gebeuren.
De DR blijft alert op de gang van zaken.
Diversen
- Restauratie historische artefacten/windmotoren. Deze zijn nog steeds geen gemeentelijk monument. De
procedure bij de gemeente laat op zich wachten. Er zal nu bij de nodige instanties gevraagd moeten
worden de subsidietoekenningen door te schuiven naar een latere datum .
- De kaderstellende notitie van nieuwbouwwoningen in Wenum Wiesel ligt ter inzage.
Buurtvereniging
Rond 1 maart wordt de Voorjaars-Nieuwsbrief weer verspreid onder alle bewoners in het werkgebied van de
dorpsraad. De nieuwsbrief is ook digitaal te vinden op wwnna.nl.
Advies Raadswerkgroep (burger)participatie
‘Samen voor Apeldoorn’ is een document waarin de werkraadsgroep adviezen geeft t.a.v. burgerparticipatie.
Dit kan verstrekkende gevolgen voor dorps- en wijkraden hebben.
Het eindresultaat van de raadswerkgroep is een advies, welke wordt meegegeven aan de nieuwe raad en
college, zodat zij uitwerking aan de aanbevelingen kunnen geven.
Financieel jaarverslag
De penningmeester geeft uitleg over de inhoud van de overzichten. De overzichten worden gepresenteerd in
de Algemene Ledenvergadering van 4 april.
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