Conceptverslag jaarvergadering 2017 Dorpsraad Wenum Wiesel (WWNNA)
Datum: 27 maart 2017
Locatie: Wenumse Watermolen, Wenum Wiesel
Aanwezigen: 49 volgens presentielijst, waarvan 6 niet lid.
Afmelding door: Hans Wegman, raadslid CDA, Fractie D66, fractie ChristenUnie.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter, Herman Dijkkamp, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, met name de
afgevaardigden van de politieke partijen, de wijkagent en de stadsdeelmanager.
De voorzitter vraagt iedereen een ogenblik staande stil te staan ter nagedachtenis aan de overledenen
van het afgelopen jaar.
Het werkgebied van de Dorpsraad
De voorzitter geeft aan de hand van de getoonde plattegrond aan wat het werkgebied van de dorpsraad
is. Het gebied telt 3002 inwoners.
2. Conceptverslag jaarvergadering 21 maart 2016
Er zijn geen opmerkingen over het verslag en het wordt hierbij vastgesteld.
3. Jaarverslag Dorpsraad 2016
Middels een PowerPointpresentatie 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.
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
De gevoerde overleggen:
• Bestuursvergaderingen;
• Dorpenplatform;
• periodiek overleg voorzitter en de stadsdeelmanager;
• najaarsoverleg met wethouder Stukker en ambtenaren;
• veel overleggen met de gemeente;
• diverse Werkgroep-overleggen: Natuur en Landschap, Wonen, Bedrijvigheid, Verkeer.
De belangrijkste onderwerpen die met de gemeente zijn besproken:
• Herontwikkeling locatie Wenumse Watermolen en mogelijke bouwlocatie. Het plan was de
schietbaan onder de grond te plaatsen met daarop woningen. Dit bleek veel te duur te zijn.
Daarna is een nieuw onderzoek door Boei uitgevoerd. Een alternatief is woningbouw in de locatie
van de voormalige kuikenbroederij. Het gaat hier om 40 woningen. Dit zal in fases ontwikkeld
worden. Bedoeling is sociale huur en koopwoningen. Dit betreft een concept en is nog in een
beginstadium. Doelstelling is woningbouw voor Wenum Wiesel. De Heus (eigenaar voormalige
kuikenbroederij) is hier ook bij betrokken.
• Initiatiefvoorstel aan gemeente over anterieure overeenkomst.
• Hergebruik Nemef terrein. De Dorpsraad is niet blij met de huidige bestemming. Momenteel loopt
hier een handhavingstraject.
• (Voor)bespreking bestemmingsplanwijziging en bouwinitiatieven.
• Handhaving.
• Overleg over de status van de Dorpsvisie Wenum Wiesel; de dorpsraad wil de dorpsvisie een
officiële status geven.
• Het overgangsgebied, het bouwen in kleine weilandjes.
• Snelfietsroute.
2016: Wenum Wiesel in de Atlas van Apeldoorn
De ‘specials’ worden doorgenomen:
• 1 april start Atlas van Apeldoorn
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Begin mei: Nieuwsbrief
19 mei: avondwandeling Kopermolenpad
30 juni: zandhegge wandeling
6 juli: Koningsbeekdal wandeling met doorsteek naar Paleispark
8 oktober: afsluiting atlasjaar 2016 in de watermolen met een fotopresentatie historische beelden
uit Wenum Wiesel + tentoonstelling bijzondere voorwerpen.
De voorzitter bedankt Ruud Lorwa hartelijk voor zijn enthousiasme en de vele tijd die hij hierin
gestoken heeft.
4. (Jaar)verslag Buurtvereniging 2016
Presentatie door Peter Ansems, voorzitter
Activiteiten van de buurtvereniging zijn ter ontspanning voor de buurtgenoten.
De Buurtvereniging heeft, mede door enthousiaste vrijwilligers, weer diverse activiteiten kunnen
organiseren, zoals:
• Bezorging Nieuwsbrief huis-aan-huis.
• 26 maart: paaseigeren zoeken.
• 4 april: expositie activiteitenavonden 2015 /2016. De laatste expositie werd door zo’n 200
mensen bezocht.
• 31 mei: de 55 plus tocht met als eindbestemming het groene attractiepark ‘Emsflower’ in
Emsbüren, Duitsland.
• 5 juni: Molenmarkt. Elke eerste zondag van juni wordt er Molendag gehouden. Aanmelding bij
Tinus van Werven.
• 30 sept: barbecue.
• 25 nov: wijnproeverij.
• 3 dec: Sinterklaasfeest.
Peter vraagt aandacht voor een boek dat wordt ontwikkeld voor Wenum Wiesel. Heeft men verhalen,
foto’s en andere informatie dan wil Peter deze graag ontvangen.
Opheffing van de dinsdagmiddag Soos
Dinsdag 26 juli hebben het bestuur van de Soos en de deelnemende leden de Soos per direct
opgeheven. Reden was dat het aantal leden terugliep en de kosten voor de huur van de watermolen
daarvoor te hoog werden.
Enkele activiteiten van de buurtvereniging voor 2017
• Maandag 3 april: Expositie activiteitenavonden.
• Dinsdag 4 april: Slotavond activiteiten.
• Zaterdag 15 april: Paaseieren zoeken.
• Dinsdag 30 mei: 55+ bustocht.
• Zondag 11 juni: Molenmarkt (bij de Watermolen).
Nieuwe activiteit ‘Handel en Wandel’: men zet de te verkopen artikelen in z’n eigen tuin. Er wordt een
route georganiseerd langs de verkopers. Er zijn nog maar drie aanmeldingen binnengekomen. Gevraagd
wordt om je alsnog aan te melden.
Liesbeth Ardon heeft besloten te stoppen in het bestuur als ondersteunend lid. Peter bedankt haar
hartelijk voor haar inzet en overhandigt haar een mooie voorjaarsbak als dank.
Hij vraagt de aanwezigen of ze zich willen opgeven voor een paar uurtjes in de maand. Helpende handen
zijn zeer welkom.
5. Financieel jaarverslag 2016
Presentatie door Bert de Groot, penningmeester.
Bert geeft een overzicht van:
• de inkomsten en uitgaven van de dorpsraad en de buurtvereniging.
• Opbouw van de kosten: Atlas van Apeldoorn was fors hoger dan begroot. Dit had te maken met
het drukwerk van de Nieuwsbrief.
• Overzicht van de uitgaven van de buurtvereniging.
• De balans. Er wordt geld aan de reserve toegevoegd. De bedoeling is dat dit komt als
bestemming voor de herontwikkeling van de Wenumse Watermolen (dorpshuis).
Het overzicht kan op verzoek toegestuurd worden.
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6. Verslag kascommissie
Door Peter de Mare en Harry Bisseling.
Peter doet verslag van de controle. Deze is positief en de kascommissie vraagt de Algemene
ledenvergadering decharge te verlenen aan de penningmeester, Bert de Groot. Met algemene stemmen
wordt aldus besloten.
7. Benoeming nieuwe kascommissie
Harry Bisseling is herbenoembaar. Gert Jonker meldt zich als nieuw lid.
8. (Her)benoeming bestuursleden:
• Regulier aftredend: Danielle Kronmöller
• Regulier aftredend: Peter Ansems
• Nieuwe voordracht: Hinka Klok
• Peter Ansems en Hinka Klok worden door het bestuur voorgedragen voor (her)benoeming.
Met instemming van de aanwezige leden worden beiden (her)benoemd. Hinka stelt zich kort voor.
9. Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012 – 2020
Er is nog steeds overleg met de gemeente over de status van de Dorpsvisie. De gemeente heeft
aangegeven “daar waar mogelijk mee te helpen de Dorpsvisie te realiseren”. Het motto van de Dorpsraad
blijft dat “Nee” geen optie is. De nog openstaande actiepunten blijven onder de aandacht bij de
gemeente. Later in deze bijeenkomst wordt in een workshop de dorpsvisie geëvalueerd en is er een
eerste start van de actualisatie.
10. Stand van zaken huidige thema’s (dorpshuis/watermolen, bouwplannen, verkeer etc.)
Deze onderdelen worden besproken in de actualisatie van de Dorpsvisie
11. Voorgenomen actiepunten 2017
Belangrijke actiepunten voor de Dorpsraad in 2017 zijn:
• Voortgang belangrijke kwesties uit 2016 zoals:
• Snelle fietsroute;
• Toename aantal vluchten vliegveld Teuge;
• Dorpsvisie (overeenstemming met de gemeente over de status;
• Door bewoners aan te dragen wensen bij actualisatie Dorpsvisie;
• Nemef terrein (op verzoek aanwezigen toegevoegd).
12. Rondvraag
Fietstracé
Er wordt gevraagd of er meer aan handhaving gedaan kan worden op het snelle fietspad; er wordt ook
‘gebromd’ en dat mag hier niet. Er wordt hard gereden. De aanwezige wijkagent meldt dat ze ook contact
met de Fruitierschool en Sprengeloo heeft om via de school de jongeren te attenderen op de regels. De
wijkagent heeft het verzoek een bord aan te brengen met ‘niet brommen’ bij de gemeente ingediend,
maar de gemeente heeft dit afgewezen.
Er wordt gevraagd om meer afvalbakken langs de fietsroute. Er ligt veel vuil in de bermen.
De stadsdeelmanager van de gemeente meldt dat er een alternatief is, dat er nieuwe afvalbakken ‘in
beheer’ geplaatst kunnen worden. De bewoner is beheerder van de afvalbak. Met de bewoner wordt de
afspraak gemaakt dat het vuil eens in de zoveel tijd opgehaald kan worden bij de bewoner thuis.
Er wordt gemeld dat de Berken aan de Wenumse weg veel stof en rommel geven, omdat de weg uit zand
en grind bestaat.
Er wordt gevraagd of de 60 km gebodsborden verhoogd kunnen worden aan de Oude Zwolseweg;
bestuurders in busjes kijken precies tegen het bord aan, wat het zicht enigszins belemmerd.
Er wordt gevraagd naar de stand van zaken van het Nemefterrein. Hier ligt een handhavingsverzoek van
de gemeente. Er is een hoorzitting geweest en deze is verdaagd, omdat de eigenaar met nieuw materiaal
aan kwam zetten. Er komt nu een nieuwe hoorzitting. De indruk bestaat dat de ondernemer er alles aan
doet de kwestie te rekken. Een bewoner maakt zich zorgen over wat er gaat gebeuren.
Hij vraagt ook het Nemefterrein als belangrijk punt in 2017 mee te nemen (agendapunt 11). De
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Dorpsraad zegt dit toe en meldt dat hier een aantal van de belangrijke punten benoemd is.
De voorzitter vraagt aan de aanwezigen om zich aan te melden voor werkgroepen binnen de Dorpsraad.
Actualisatie Dorpsvisie Wenum Wiesel
Fred Lindaart heeft een workshop georganiseerd voor de aanwezigen. Het bestuur wil, samen met de
aanwezigen, de huidige dorpsvisie actualiseren. Hij legt in het kort de visie uit ‘Wat Wenum Wiesel Wil’.
De actiepunten uit de Dorpsvisie is de opdracht voor de Dorpsraad.
Iedereen heeft een nummer gekregen. De mensen met dezelfde nummers vormen een groep, waarvan
het de bedoeling is dat ze de 7 aandachtspunten beoordelen en met elkaar nadenken en op een groot vel
beschrijven wat ze ervan vinden:
• Wat is goed (gegaan)
• Wat kan beter
• Tips/ideeën
De 7 aandachtspunten betroffen:
1 Natuur en Landschap
2 Sociale Cohesie
3 Voorzieningen
4 Wonen
5 Bedrijvigheid
6 Verkeer
7 Diversen
In het begin moest iedereen even nadenken, maar gedurende de workshop werd iedereen steeds
enthousiaster, werd er veel geschreven, veel gediscussieerd, zodat de Dorpsraad met de input van de
aanwezigen aan de slag kan gaan. Na de uitkomst zal de Dorpsraad een nieuwe bijeenkomst
organiseren voor de actualisatie van de Dorpsvisie.
13. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.
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