Jaarverslag Dorpsraad en Buurtvereniging Wenum Wiesel en het Noordelijk deel van Noord
Apeldoorn (WWNNA).
Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van de Dorpsraad en Buurtvereniging in de periode
21 maart 2016 tot en met 31 december 2016.
1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Dorpsraad en Buurtvereniging Wenum Wiesel en
het Noordelijk deel van Noord Apeldoorn.
Dit jaarverslag is geschreven om verantwoording af te leggen aan de leden van de
Dorpsraad en Buurtvereniging, de bewoners van Wenum Wiesel en de gemeente
Apeldoorn.
De leidraad voor het beleid van het bestuur is ook deze periode de Dorpsvisie
Wenum Wiesel 2012-2020 geweest. U krijgt met dit verslag inzicht in de
samenstelling van de besturen, de activiteiten van de Dorpsraad en
Buurtvereniging en resultaten die behaald zijn.
In deze verslagperiode, met name in 2016, is veel extra tijd en moeite gaan zitten
in het zeer stroef verlopende overleg met de gemeente over diverse
bestemmingsplannen en ook over de status van de Dorpsvisie en het zogenaamde overgangsgebied;
het gebied wat nog niet stedelijk is, maar ook niet helemaal landelijk. Afwisselende bebouwing en
weilandjes. Een voorbeeld is de omgeving van de Fluitersweg.
Zoals bekend hechten wij veel waarde aan de dorpsvisie omdat dit het document is dat de wensen
van de overgrote meerderheid van de bewoners van Wenum Wiesel bevat. De gemeente, zowel het
college van B&W als de gemeenteraad hebben in het verleden toegezegd dat “daar waar mogelijk de
gemeente zou meewerken om de dorpsvisie te realiseren”. En dat werd op de belangrijkste punten
door noch de ambtenaren, noch het college waar gemaakt. De Dorpsvisie werd al naar gelang het
uitkwam, geprezen als een belangrijk document en op andere momenten volkomen genegeerd.
Mede door interventie van de gemeenteraad lijkt het tij nu te keren en wordt mogelijk nu serieus een
overleg gerealiseerd tussen het bestuur van de dorpsraad, gemeenteraad en college om te komen tot
goede afspraken over de status van de dorpsvisie
Tenslotte maak ik u er graag nog op attent dat het bestaan van de Dorpsraad en Buurtvereniging
WWNNA alleen mogelijk is met subsidie van de gemeente, zeker ook bovenal door de inzet en het
enthousiasme van vrijwilligers.
Namens de Dorpsraad en Buurtvereniging WWNNA,
Herman Dijkkamp, voorzitter
2a. De samenstelling de Dorpsraad
• Herman Dijkkamp, voorzitter
• Fred Lindaart, vice-voorzitter
• Danielle Kronmöller, secretaris
• Bert de Groot, penningmeester
• Peter Ansems, lid en voorzitter Buurtvereniging
• Nico van der Horst, lid
• Ruud Lorwa, lid
2b. De samenstelling van de Buurtvereniging
• Peter Ansems, voorzitter
• Marianne de Wilde, secretaris
• Tinus van Werven, penningmeester
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•
•
•
•

Tinus Keizer
Harry Bisseling, ondersteuning
Joke Bouwmeester, ondersteuning
Liesbeth Ardon, ondersteuning

Er zijn geen vacatures.
3. Vergaderingen
Het bestuur van de Dorpsraad heeft in de verslagperiode 12 x vergaderd in de Watermolen in Wenum.
Behalve deze bestuursvergaderingen hebben leden van het bestuur diverse andere vergaderingen
bijgewoond, zoals:
• Vergaderingen Dorpshuizen, Kleine Kernen (Provinciaal) en het
Dorpenplatform.
• Periodiek overleg tussen de voorzitter en stadsdeelmanager.
• Najaarsoverleg met wethouder Stukker.
• Diverse vergaderingen van Werkgroepen, zoals Natuur en
Landschap, Sociale Cohesie, Herontwikkeling Wenumse
Watermolen, Restauratie Windmotoren en de Atlas van
Apeldoorn.
De meeste besprekingen werden met de gemeente Apeldoorn gevoerd. Deze besprekingen gingen
onder andere over: diverse bestemmingsplannen, het overgangsgebied, herontwikkeling locatie
Wenumse Watermolen, nieuwbouwplannen, snel-fietsroute en Dorpsvisie.
Op 21 maart 2016 werd de jaarvergadering gehouden. Middels een professionele
PowerPointpresentatie gaven de voorzitters van de Dorpsraad en de Buurtvereniging verslag van de
activiteiten die de afgelopen periode hadden plaatsgevonden.
4. Behaalde resultaten
De Dorpsraad is er trots op dat de volgende resultaten behaald konden worden:
•
Anklaarseweg, vernieuwing wegdek met stil asfalt, aanpassingen fietspad en oversteekpunten.
•
Zwolseweg, 60 km, verbeteren kruisingen, vernieuwen fietspaden.
5. Nieuwsbrief
De Dorpsraad heeft drie keer een Nieuwsbrief uitgebracht.
6. Activiteiten Buurtvereniging
De Buurtvereniging heeft, mede door enthousiaste vrijwilligers, weer diverse activiteiten kunnen
organiseren. Hieronder vindt u een greep uit de uitgevoerde activiteiten:
•
Bezorging Nieuwsbrief huis-aan-huis.
•
26 maart: paaseieren zoeken.
•
4 april: expositie activiteitenavonden 2015/2016.
•
31 mei: de 55 plus tocht met als eindbestemming het groene
attractiepark ‘Emsflower’ in Emsbüren, Duitsland.
•
5 juni: Molenmarkt.
•
30 sept: barbecue.
•
25 nov: wijnproeverij.
•
3 dec: Sinterklaasfeest.
Dinsdag 26 juli zijn het bestuur van de Soos en de deelnemende leden (die de bui al aan voelden
komen) tot de conclusie gekomen dat het financieel niet meer verantwoord was om deze middagen
nog langer te laten voortduren. De soosmiddag is dan ook per direct opgeheven. Er wordt nog via de
gemeente Apeldoorn gezocht naar een alternatief. Wij houden u hiervan via de nieuwsbrief op de
hoogte.
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7. Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012 - 2020
De Dorpsraad heeft diverse overleggen met de gemeente gevoerd over de status en het vervolg van
de Dorpsvisie. Een belangrijk onderdeel van de besprekingen blijft het Overgangsgebied, waar geen
minicampings worden gewenst. Ook het bouwen in kleine weilandjes moet niet worden toegestaan.
Verder werden de nog openstaande actiepunten Dorpsvisie besproken en de afgeronde actiepunten
geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. Hieronder staat kort de belangrijkste activiteiten van de
werkgroepen beschreven.
7a. Werkgroep Sociale Cohesie
Op initiatief van de Dorpsraad is met medewerking van de gemeente is een zorgteam ingericht voor
Wenum Wiesel. Onderdeel daarvan is dat de wijkagent een keer per twee weken op donderdag van
10-11 uur een inloopspreekuur zorg/veiligheid in de Watermolen heeft. Dit gebeurt om en om met de
sociaal werker voor de dorpen. Zaken voor elkaar worden overgedragen en opgepakt. De bewoners
hebben over de inloop een brief van de gemeente gekregen en de informatie heeft ook in de
nieuwsbrief van de dorpsraad gestaan. Verder zijn er flyers over de inloop uitgegeven en op een
aantal strategische plekken neergelegd. De wijkagent en de sociaal werker merken dat de
mogelijkheid om in te lopen niet leeft en wilden in februari 2017 stoppen.
De dorpsraad heeft kunnen bewerkstelligen dat dit inloopspreekuur tot 1 juli
2017 doorgaat. Er wordt opnieuw bekendheid gegeven in de nieuwsbrief
van Wenum Wiesel.
7b. Werkgroep Natuur en Landschap
Uitgevoerde acties door de werkgroep:
• Het Kopermolenpad. De werkgroep loopt het pad maandelijks na:
controleert de route aanduiding, de zichtbaarheid en ruimt zwerfafval op. Het
pad wordt druk belopen, staat in de top 10 van alle Klompenpaden.
• Herinneringsbord bij Oranjebos geplaatst.
• In overleg met gemeente afvalbakken geplaatst en verplaatst in buitengebied.
• Bestrijding Japanse duizendknoop: werkgroep heeft d.m.v. bladbespuiting zes locaties aangepakt.
• Atlas van Apeldoorn 2016 Wenum Wiesel. De werkgroepleden hebben bijgedragen aan de
voorbereiding, ondersteuning en realisatie van diverse publieksactiviteiten. We hebben in totaal ca
1100 deelnemers geteld bij de diverse AvA activiteiten.
e
• Opdracht voor productie van 2 serie van 6 cultuurhistorische panelen is verstrekt.
Diverse ingebrachte (bewoners) wensen in overleg met Gemeente Afd. Beheer
• Werkgroep Kopermolenpad wens: extra zitbank t.h.v. Huisakkers.
• Op zoek naar locatie langs Kopermolenpad voor hoogstamfruitbomen.
• Herplant waar mogelijk bomen langs Zwolseweg.
• Aanplant bomen, bosplantsoen langs Wenumsebeek achter Nemef terrein.
• Diverse verbeteringen t.h.v. Koningsbeekdal: herstel/verhoging deel voetpaden, deels opnieuw
inzaaien met wildbloem zaadmengsel, aanleg vlonderpaadje t.h.v. Kostverloren.
• Uitwerken idee: natuurlijke trim-fitnessbaan in Wenum Wiesel.
• Werkgroep zoekt enthousiaste ondersteuners voor realisatie projecten.
Plannen, wensen en ideeën voor 2017
e
• Plaatsing 2 serie cultuurhistorische panelen. Ontwikkelen en publiceren 18 km wandel/fietsroute
langs 12 cultuurhistorische panelen. Officiële feestelijke opening route tijdens Open Monumenten
Dagen september 2017.
• Herplant (inboet) ca 50 elzen op locatie noordgrens Industrieterrein Stadhoudersmolen-Noord.
• Bestrijding Japanse duizendknoop: gemeente start met injecteren, werkgroep bladbespuiting.
• Ontwerp paneel Koningsbeek t.h.v. vistrap (DR WW- gem. Apeldoorn-Waterschap Vallei en
Veluwe)
• Ondersteuning realisatie boek historie Wenumse watermolen. Publicatie november 2017.
7c. Werkgroep Verkeer
Verkeer: snelle fietsroute Apeldoorn – Epe
De Dorpsraad heeft met de wijkraden van de Naald en Kerschoten een brief naar de gemeente
geschreven, dat ze tegen de route over het oude spoorwegtracé zijn en hebben een alternatief
geboden. De dorpsraad stelt verder dat de enquête was opgezet voor de gebruikers van de fietsroute
en niet zoals bedoeld voor de bewoners.
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De Dorpsraad blijft zich verzetten tegen deze route en inrichting van het fietspad (4 meter breed en op
alle kruisingen voorrang!) omdat dit onveilig is en de natuur te veel aantast.
7d. Werkgroep Wonen
Voortgang proces (niet inhoud) bestemmingsplanwijziging Fluitersweg
Het college heeft in het raadsvoorstel voorgesteld om een gesprek met het college, de raad en de
dorpsraad aan te gaan. In dit overleg moet het gaan over de manier waarop en de sfeer waarin wij
met elkaar Wenum Wiesel gaan ontwikkelen.
Voor de dorpsraad is de status van de dorpsvisie een zwaar punt. Daarnaast is de definitie van het
overgangsgebied cruciaal. Er moet beter/duidelijker gedefinieerd worden wat er wel/niet kan. Een
aantal losse dossiers loopt niet lekker. De dorpsraad heeft de indruk dat ambtenaren niet goed weten
hoe deze correct af te handelen. Ook daarom zijn duidelijke afspraken en uitgangspunten/regels zo
belangrijk.
De gemeente wil, los van de Fluitersweg, de discussie aangaan over het overgangsgebied.
Momenteel ligt de beslissing hoe wij in het nieuwe jaar hiermee verdergaan bij de raad.
De dorpsraad heeft gevraagd waarom het (ambtelijk) overleg betreffende het overgangsgebied niet
meer met hun gehouden wordt. Er was bijna bij een akkoord, en ze ziet nu dat er enorm veel tijd
verstrijkt zonder dat er iets gebeurt. De gemeenteraad kan dit daardoor nu niet meer mee laten wegen
met de aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging Fluitersweg en de daaropvolgende voorstellen.
Over de contouren van het gebied, zoals door de gemeente op een kaart ingetekend, bestaat niet veel
discussie. Blijft over dat de gemeente gaat voor een ‘ja, mits…’ en de dorpsraad voor een ‘nee,
tenzij…’ beleid hoe met het gebied om te gaan.
De gemeente meldt dat een ambtenaar zich specifiek met het overgangsgebied bezig gaat houden.
Het signaal van de dorpsraad is helder.
Herontwikkeling Wenumse Watermolen e.o.: De Boei variant en Plan B
De gemeente wil de watermolen afstoten. Er is nu een plan ontwikkeld in
samenwerking met De Boei.
De dorpsraad heeft inmiddels alle partijen, waaronder de
schietvereniging, die bij de watermolen en omgeving betrokken zijn, er
actief bij betrokken. Indien mogelijk zou het plan gecombineerd kunnen
worden met de woningbouwplannen bij de kuikenbroederij. Dit noemen
we Plan B.
Wethouder Stukker heeft de portefeuille v.w.b. de grondzaken aan wethouder Sandmann
overgedragen. De dorpsraad heeft de goedkeuring om 40 woningen te kunnen bouwen uit het totale
contingent van 130 woningen die voor de dorpen aangewezen zijn. Wethouder Stukker wil de
maatschappelijke functie behouden en het gebied zo mogelijk in erfpacht uitgeven.
7e. Werkgroep bedrijvigheid
Nemef/Gerfa : wat is de stand van zaken en het gemeentelijk beleid
Momenteel rijden er te grote vrachtwagens over de Papegaaiweg en de bermen worden
kapotgereden. Er is voor de omwonenden, ook buiten werktijden, veel geluid en stankoverlast.
De gemeente heeft een handhavingsprocedure in gang gezet, maar de Dorpsraad ziet nog niets
gebeuren. Hangende de handhavingsprocedure is er door de advocaat van de huurder/gebruiker een
pleitnotitie geschreven, omdat het bedrijf een aantal zaken anders ziet dan de gemeente. Dit heeft een
schorsende werking; de gemeente onderzoekt nu tegenargumenten. Dorpsraad is, naast de
omwonenden, ook belanghebbend en wil graag van de bedrijfsbestemming af.
Gerfa
Hier is kortgeleden een garagebedrijf gevestigd. In het huidige bestemmingsplan zou dat niet mogen
De gemeente start hier ook een handhavingsprocedure.
Contacten met de Bedrijvenkring Stadhoudersmolen (BKS)
Mede naar aanleiding van de komende herziening van het Bestemmingsplan Stadhoudersmolen zijn
er contacten ontstaan met de BKS. De Dorpsraad heeft voorgesteld in het komende jaar te gaan
proberen vaker samen te werken en wellicht activiteiten te gaan organiseren.
8. De ‘Atlas van Apeldoorn’
Van 1 april tot 8 oktober 2016 stond Wenum Wiesel in de ‘Atlas van Apeldoorn’. Het betreft een
initiatief van de gemeente Apeldoorn, gecoördineerd door het Erfgoedplatform en CODA. Gedurende 4
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deze periode is, in nauwe samenwerking met de Dorpsraad Wenum Wiesel, de buurtvereniging en
andere vrijwilligers, een uitgebreid programma opgesteld.
Activiteiten die uitgevoerd zijn:
•
1 april Start bijeenkomst in Historisch Café-CODA
•
1 april Opening Wenum Wiesel paviljoen in bibliotheek
•
20 april dia lezing Huub Ummels ‘Historie 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’
•
5 juni: molenmarkt braderie bij de watermolen
•
22 juni: IVN-zomeravond fietstocht door WW
•
30 juni: zandhegge wandeling - SPECIAL
•
6 juli: Koningsbeekdal wandeling - SPECIAL met doorsteek naar Paleispark
•
17 augustus: IVN –fietstocht ‘koning-stadhouder Willem III’
•
1/2/3 september: Oranjefeesten in Wenum Wiesel
•
28 september: Fietsgilde fietstocht Wiesel – Vaassen - Wenum
•
8 oktober: afsluiting atlasjaar 2016 in de watermolen foto presentatie historische beelden uit
Wenum Wiesel + tentoonstelling bijzondere voorwerpen.
9. Leden
Op 31 december 2016 bestaat de vereniging uit 594 leden, inclusief begunstigers.
10. Financiën
De exploitatierekeningen van de Dorpsraad en de Buurtvereniging zijn door de kascommissie
gecontroleerd en in orde bevonden. In de jaarvergadering van 21 maart is de gevraagde decharge
verleend. De exploitatierekeningen worden op verzoek beschikbaar gesteld.
11. Conclusies en vervolgacties
De Dorpsraad en Buurtvereniging hebben het afgelopen jaar op allerlei gebied veel werk verricht en
zoals beschreven de nodige successen behaald.
Het komend jaar zal de Dorpsraad erop toezien dat de afspraken met de gemeente uitgevoerd
worden. Ook zal de uitvoering van de Dorpsvisie veel aandacht krijgen. Het blijkt noodzakelijk de
verhouding met de gemeente te evalueren en eventueel te herijken. Te vaak ontstaat onduidelijkheid
over de taken en bevoegdheden van de Dorpsraad en hoe de gemeente daarmee in de praktijk
omgaat. Het zorgvuldig omgaan met de natuur- en woonkwaliteiten van met name het
overgangsgebied zal ook in volgende jaren hoge prioriteit behouden.
Een belangrijk aandachtspunt blijft de aanleg van de snelfietsroute Apeldoorn-Epe: waar komt deze,
willen we dat en hoe kunnen we het in goede banen leiden.
We zullen ook meer aandacht gaan geven aan de bedrijven die, vaak van oudsher, in ons gebied
gevestigd zijn.
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