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Verslag overleg bestuur dorpsraad Wenum Wiesel (WWNNA) 
Datum:     08-05-2018 
DR = Dorpsraad 

 
nr onderwerp 

 Inloop bewoners 
Twee bewoners, namens de Wilhelminakerk Beemte Broekland, maken zich zorgen over het voortbestaan van 
de kerk. Ook Wenum Wieselaars kerken daar. Ze vragen de Dorpsraad een visie te geven over zaken die 
verbindend kunnen werken voor beide dorpen en behoud van de kerk. De dorpsraad zal in de loop van juni 
een antwoord sturen.  

1 Mededelingen 
Zonnepanelen. 
Besluit B&W eind juni, begin juli 2018 betreffende aanleg zonnepark ten noorden van het bedrijfsterrein 
Stadshoudersmolen. De DR maakt zich zorgen over het ecologisch effect en stuurt een zienswijze naar de 
gemeente.  
 
Verkeersbesluit  
Het verkeersbesluit voor een verbod voor vrachtwagen over de Plasweideweg is genomen en wordt binnenkort 
gepubliceerd. 
 
Kaderstellende notitie nieuwbouw woningen in Wenum Wiesel 
Wordt 24 mei in de PMA behandeld. De dorpsraad spreekt niet in, omdat ze het eens is met de notitie. 
 

2  Vaststellen documenten  

• conceptverslag ALV 4 april 

• aanmeldingsformulier nieuwe leden. 

3 Dorpsvisie 
Er is besproken hoe de DR dit jaar de wensen uit de dorpsvisie en de wensen uit de actualisatie omzetten in 
acties. Daarbij aandacht voor hoe te realiseren en de samenhang tussen verschillende onderwerpen. In juni 
wordt hierover een extra overleg gepland, waarin de actiepunten uit 2018 ook worden meegenomen. 

5 Jacobus Fruitierschool 
De school heeft contact gelegd met de DR met de vraag wat we voor elkaar kunnen betekenen. Met een 
inwonertal van 3200 in het werkgebied van de dorpsraad is het aantal leerlingen van 1500 groot. De DR denkt 
hierover na.  

6 ‘Samen voor Apeldoorn’ 
Een werkgroep van de gemeente heeft een notitie opgesteld over burgerparticipatie met een aantal 
mogelijkheden van vernieuwingen. De DR maakt heeft met andere dorpen een reactie naar de gemeente 
gestuurd 
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Actielijst behorend bij verslag dd. 8-5-2018 
 

Nr Herkomst 
overleg 

Wat Wie Datum gereed 

80 11-4-17 Voorzitter BKS vragen of hij Nico wil ondersteunen in de werkgroep Bedrijven. Nico mei 2018 

110 19-4-18 KVK formulieren opvragen, invullen en (laten) ondertekenen en versturen Hinka Mei 

111 19-4-18 Aanpassen reactiestrook nieuwsbrief -x- 1 aug. 

112 8-5-18 Wilhelminakerk: voorbereiden visie DR hierop (allen over nadenken!) allen 12 juni 

113 8-5-18 Versturen zienswijze over zonnepanelen in de gemeente Apeldoorn/ buitengebieden  Jos mei 

114 8-5-18 Uitzoeken info m.b.t. contract huur visvijver van gemeente Peter juni 

115 8-5-18 Acties uit Dorpsvisie bij iedereen aanleveren, volgens voorbeeld Hinka dat verstuurd is. allen zsm 

116 8-5-18 Steven uitnodigen voor overleg 10 juli, ook voor wat betreft vitaliteitsagenda Fred Zsm  

 
Besluitenlijst per 8-5-2018 

Nr Herkomst 
overleg 

Wat 

Aantredend: Nico 2012, Fred 2012, Bert 2013, Peter 2014, Hinka 2017, Jos 2018 

84 13-09-16 Bijdrage max. € 456 goedgekeurd uit reserve DR-financiering 2e serie cultuurhistorische panelen 

85 13-09-16 Aanschaffen harde schijf twv 100 euro i.v.m. opslaan documentatie. 

86 13-09-16 Jenny verzorgt vanaf heden de Welkom Wenum Wieselbox. 

87 11-10-16 Brief Danielle Kronmöller. 

88 11-10-16 Goedkeuring begroting en activiteitenplanning 2017, met kleine aanvullingen. 

89 11-10-16 Reservering 300 euro aan werkgroep tbv meeting bedrijvenkring Stadhoudersmolen 8 maart 2017. DR betaalt huur 
watermolen en koffie en thee. Rest voor rekening bedrijvenkring. 

90 08-11-16 Sponsoring van € 500, t.b.v. boek Wenumse Watermolen. 

91 14-02-17 1000 euro van Veluwonen in te zetten voor het boek ‘Historie Wenum Wiesel’. 

92 28-02-17 Aanschaf beamer, merk Epson, EB-U04, ca. € 625,-  

93 28-02-17 Geheel vernieuwen website volgens offerte a € 1863,00 (excl. btw)  

94 14-03-17 Bijdrage 50 euro voor ‘Cultuur bij je Buur’.  

95 11-04-17  

96 31-05-17 Bijdrage 500 euro aan Beatrixschool tbv vernieuwing schoolplein. 

97 11-7-17 Bijdrage met een max van 200 euro voor sponsoring Zomer in Gelderland 

98 11-7-17 Bijdrage van 150 euro voor catering vrijwilligers op Zomer in Gelderland 

99 10-10-17 Bijdrage AO Borden snelle fietsroute van 200 euro 

100 10-10-17 Aanschaf nieuwe laptop secretaris 

101 14-11-17 Kosten vispas worden voor leden en niet-leden 10 euro 

102 13-02-18 Jos Tiel Groenestege wordt voorgedragen in de ALV als voorzitter N&L en bestuurslid van de dorpsraad.  

103 13-02-18 Toezegging bijdrage 2000 euro voor realisatie 2e klompenpad aan Landschapsbeheer Gelderland. 

104 19-04-18 Jos wordt benoemd tot voorzitter werkgroep N&L. Fred wordt Ad-interim, Nico vicevoorzitter, de anderen blijven in de huidige 
functie. 

 


