Conceptverslag jaarvergadering 2016 Dorpsraad Wenum Wiesel (WWNNA)
Datum: 21 maart 2016
Locatie: Wenumse Watermolen, Wenum Wiesel
1. Opening
De voorzitter, Herman Dijkkamp, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, met name de
afgevaardigden van de politieke partijen.
2. Verslag jaarvergadering 23 maart 2015
Er zijn geen opmerkingen over het verslag en het wordt hierbij vastgesteld.
3. Jaarverslag Dorpsraad 2015
Middels een PowerPointpresentatie met beeldende foto’s geeft Herman Dijkkamp een verslag van de
activiteiten van de Dorpsraad over het afgelopen jaar. Het volledige jaarverslag is overigens te vinden op
de website: www.wwnna.nl/jaarverslagen.
De volgende onderwerpen kwamen in de presentatie aan de orde:
Vergaderingen, soorten en frequentie
De dorpsraad heeft zelf in 2015 elf keer vergaderd.
Verder:
•
Bijwonen van vergaderingen Dorpshuizen en Kleine Kernen (Provinciaal) ca. 2 x p.j.
•
Dorpenplatform 4 x p.j.
•
Periodiek overleg stadsdeelmanager –voorzitter, min. 4 x p.j.
•
Voorjaars/najaarsoverleg, min. 1 x p.j.
•
Diverse vergaderingen van Werkgroepen (Natuur en Landschap, Sociale Cohesie, Herontwikkeling
Wenumse Watermolen, Restauratie Windmotoren etc.).
•
De meeste besprekingen (meer dan 50) werden met de gemeente gevoerd. Deze besprekingen
gingen onder andere over:
•
Anklaarseweg, verminderen zwaar vrachtverkeer.
•
Oude Zwolseweg, verminderen vrachtverkeer.
•
Zwolseweg 60 km en verbeteringen kruisingen.
•
Zwolseweg vernieuwing fietspaden.
•
Afvalbakkenbeleid gemeente.
•
Herontwikkeling locatie Wenumse Watermolen. Initiatiefvoorstel aan gemeente over anterieure
overeenkomst.
•
Hergebruik Nemef terrein.
•
(Voor)bespreking bestemmingsplanwijziging en bouwinitiatieven.
•
Handhaving.
•
Instellen zorgteam in Wenum Wiesel.
•
Overleg over de status van de Dorpsvisie Wenum Wiesel: hoe serieus neemt de gemeente deze
Dorpsvisie en hoe kunnen er afspraken gemaakt worden over de toezegging van de gemeente;
deze zou, waar mogelijk, meehelpen de Dorpsvisie te realiseren.
•
Overgangsgebied.
•
Minicampings.
•
Bouwen in kleine weilandjes.
Resultaten die geboekt zijn uit deze besprekingen:
•
Anklaarseweg, vernieuwing wegdek met stil asfalt, aanpassingen fietspad en oversteekpunten.
•
Oude Zwolseweg, verminderen vrachtverkeer.
•
Zwolseweg, 60 km, verbeteren kruisingen, vernieuwen fietspaden.
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Overige actuele zaken:
•
De Welkom Wenum Wieselbox.
•
De plannen om de Beatrixschool een zg. ‘Sjofar –school’ te maken.
•
Stuurgroep project ‘Jongerenkracht’. Het doel is om jongeren te verbinden met generaties in de
buurtschappen.
•
Herstel ‘Oranjebos’.
•
Bestrijden Japanse duizendknoop.
•
Natuurwerkdag.
•
Nieuwe informatiepanelen
•
Restauratie windmotoren
•
1 x per maand zitting wijkagent Esther Groeneveld in de Wenumse Watermolen.
•
Herinrichting complex Wenumse Watermolen (op dit moment doet Fa. BOEI een
haalbaarheidsonderzoek op kosten van de gemeente).
Aan het eind van de presentatie bedankt Herman met nadruk de buurtvereniging voor de ondersteuning.
Ook alle vrijwilligers, met name genoemd in de presentatie, worden hartelijk bedankt voor hun enorme
inzet in het afgelopen jaar.
4. Jaarverslag Buurtvereniging 2015
Ook Peter Ansems, voorzitter van de Buurtvereniging, geeft informatie middels een
PowerPointpresentatie. Ook deze presentatie is voorzien van mooie foto’s, die een goed inzicht geven in
de activiteiten die de vereniging georganiseerd heeft.
De volgende activiteiten werden georganiseerd:
•
6 januari 2015: Nieuwjaarsreceptie voor deelnemers dinsdagmiddag- en avondactiviteiten.
e
•
1 week van maart werd door de leden van het bestuur de Voorjaarsnieuwsbrief huis-aan-huis
bezorgd.
•
30 maart: Expositie van de werkstukken welke gedurende het winterseizoen 2014/2015 werden
vervaardigd op de wekelijkse activiteiten avonden.
•
9 sept. 2014 t/m 12 mei 2015 de wekelijks Ouderensoos op dinsdagmiddag.
•
27 mei: de 55 plus tocht. Twee volle bussen gingen naar Hilvarenbeek waar het museum Soet &
Vermaeck werd bezocht.
•
13 juni: Fietstocht met barbecue.
e
•
1 week van september werd door de leden van het bestuur de Najaar nieuwsbrief huis aan huis
bezorgd.
•
12 september: de Paarden/Koetsentocht (deze stond oorspronkelijk gepland op 4 juli).
e
•
29 Oktober: 1 Wijnproefavond bij Slijterij de Hamer.
•
19 november: eindejaars-etentje van de ouderensoos.
•
28 november: Sinterklaasfeest.
Plannen voor 2016:
Zaterdag 26 maart: Paaseieren zoeken; maandag 4 april: Expositie; dinsdag 5 april: slotavond
activiteiten; dinsdag 31 mei: 55+ bustocht; zondag 5 juni: Molenmarkt (bij de Watermolen); zaterdag 17
september: jaarlijkse Barbecue (geen fietstocht); diverse activiteiten rond Atlas van Apeldoorn.
5. Financieel jaarverslag 2015
Bert de Groot, Penningmeester, neemt de exploitatierekeningen van de Dorpsraad en de Buurtvereniging
met de aanwezigen door. Waar nodig beantwoordt hij de vragen.
6. Verslag kascommissie
De kascommissie bestond het afgelopen jaar uit Rianne Hagen en Peter de Mare.
De kascommissie heeft op 11 maart 2016 de kascontrole uitgevoerd en deze in een brief, dd. 12 maart
2016, vastgelegd. De penningmeester kon alle vragen beantwoorden en de kascommissie heeft geen
onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie adviseert de vergadering om de penningmeester en
het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en de financiële verantwoording over het jaar
2015. De vergadering verleent de gevraagde decharge.
7. Benoeming kascommissie
Aftredend is Rianne Hagen. Vanuit de vergadering stelt Harry Bisseling zich kandidaat en wordt benoemd
voor een termijn van twee jaar.
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Hiermee bestaat de kascommissie het komend jaar uit Peter de Mare en Harry Bisseling.
8. (Her)benoeming bestuursleden
Van de zittende bestuursleden is Bert de Groot (bestuurslid, nu penningmeester), statutair aftredend. Bert
de Groot wordt door het bestuur voorgedragen voor herbenoeming. Er zijn geen tegenkandidaten. De
vergadering besluit Bert de Groot te herbenoemen.
9.Voorstel uitwerking Huishoudelijk Reglement
Fred Lindaart geeft een toelichting.
Het betreft hier een nadere uitwerking van de categorieën leden en aanpassing van de jaarlijkse
financiële bijdrage van begunstigers.
Door het vaststellen van de Statuten, het daarbij behorende Huishoudelijk Reglement van de Dorpsraad
Wenum Wiesel en de verplichtingen voor een Dorpsraad door de gemeente Apeldoorn, dienen er een
aantal administratieve veranderingen te worden doorgevoerd.
Alleen inwoners van het ‘werkgebied’ van de Dorpsraad kunnen lid zijn van de Dorpsraad Wenum
Wiesel. Het bestuur is echter van mening dat ook onze trouwe ‘buitenleden’ -dat zijn leden die in Wenum
Wiesel hebben gewoond, maar toch erg graag willen blijven meedoen aan de activiteiten van de
Buurtverenging- betrokken moeten kunnen blijven.
In het opstellen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement heeft het bestuur destijds al rekening
gehouden met de administratieve mogelijkheid daarvoor. Op basis van artikel 4 van het Huishoudelijk
Reglement Dorpsraad WWNNA kan het bestuur namelijk voorstellen leden in te delen in diverse
categorieën. Het bestuur heeft nu een nadere uitwerking gedaan met betrekking tot deze categorieën van
leden en de daarbij behorende hoogte van de jaarlijkse financiële bijdrage. Leden blijven leden en
‘buitenleden’ worden ‘begunstiger’.
Wijzigingen van de categorieën en de hoogte van de jaarcontributie dienen door de algemene
ledenvergadering te worden vastgesteld op voorstel van het bestuur. Dit voorstel werd daarom ter
stemming aan de leden voorgelegd op de Algemene Ledenvergadering.
Het voorstel werd met grote meerderheid aangenomen.
10. Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012 - 2020, enkele voorgenomen acties
De voorzitter meldt dat de Dorpsraad diverse overleggen met de gemeente heeft gevoerd over de status
en het vervolg van de Dorpsvisie. De gemeente heeft aangegeven dat ze, waar mogelijk, meehelpt de
Dorpsvisie te realiseren. Het motto van de Dorpsraad is dat een ‘nee’ van de gemeente geen optie is. Ze
vraagt met klem aan de gemeente naar de bewoners van Wenum Wiesel te luisteren. De volgende
kwesties kwamen aan de orde:
Overgangsgebied:
•
Geen minicampings.
•
Niet bouwen in kleine weilandjes.
Verder werden de nog openstaande actiepunten Dorpsvisie besproken en de afgeronde actiepunten
geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.
11. De Atlas van Apeldoorn
Na de pauze geven Ruud Lorwa en Nico van der Horst een presentatie over de ‘Atlas van Apeldoorn’.
De ‘Atlas van Apeldoorn’ is een initiatief van de gemeente Apeldoorn. Jaarlijks staat een dorp of wijk
cultuurhistorisch in de belangstelling. De uitwerking hiervan wordt uitgevoerd door Coda en
Erfgoedplatvorm. Dit jaar, van 1 april tot 8 oktober 2016 staat Wenum Wiesel in de belangstelling. In
nauwe samenwerking met de dorpsraad Wenum Wiesel, de buurtvereniging en andere vrijwilligers is
gedurende deze periode een programma opgesteld.
Op 1 april zal de atlas van Apeldoorn starten met een bijeenkomst in het historisch café-Coda en is het
Wenum Wiesel paviljoen gereed, evenals de brochure met jaarprogramma.
Het jaarprogramma houdt het volgende in:
•
Op 20 april een dialezing door Huub Ummels over de historie van Wenum Wiesel.
•
Begin mei: nieuwsbrief – special.
•
14 en 15 mei: nationale molendagen – publieksstart.
•
4 molentocht (met koets, fiets of te voet).
•
19 mei: avondwandeling Kopermolenpad –special.
•
21 mei: open dag stichting Wenum-hoeve (voa).
•
28 mei: feestelijke opening ‘Apeldoorn te voet’.
•
29 mei: ivn-excursie ‘natuur rond de beek’.
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•

22 juni: ivn-zomeravond fietstocht door WW.
30 juni: zandhegge wandeling – special.
6 juli: koningsbeekdal - special.
20 juli: ivn-zomeravondfietstocht ‘koning stadhouder Willem III’.
1/2/3 september: oranje feesten in Wenum Wiesel.
10/11 september: open monumentendagen, met onthulling nieuwe cultuurhistorische panelen en
start culturele fietstocht.
28 september: fietstocht Wiesel - Vaassen - Wenum (door fietsgilde Apeldoorn).
8 oktober: afsluiting atlasjaar 2016 in de watermolen met een fotopresentatie historische beelden uit
Wenum Wiesel, inclusief een tentoonstelling met bijzondere voorwerpen.

12. Rondvraag
Er zijn geen rondvragen.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst iedereen wel thuis.
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