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Verslag overleg  bestuur dorpsraad Wenum Wiesel (WWNNA) 
Datum:          12-06-2018 

 
nr onderwerp 

  

1 Mededelingen 
Korte terugkoppeling uit overleggen die hebben plaatsgevonden: 
 
PMA kaderstellende notitie nieuwbouw woningen in weilandjes (24/5) 
De gemeenteraad heeft deze unaniem vastgesteld.  
 
De dorpsraad heeft nog een paar aandachtspunten vanuit de Dorpsvisie waar ze met de gemeente over in 
gesprek is:  minicampings, vestigen bedrijven bij bestaande woningen en verplaatsen van bedrijven naar 
Stadhoudersmolen. Het doel is dat de gemeente ook hier beleid op toe gaat passen. 
 
Dorpenplatform (29/5) 
De politie gaf informatie over hun beleid en de inzet van de wijkagenten. Daarin werd ook uitleg gegeven hoe 
dorpsraden gebruik van de politie kunnen maken. Een voorbeeld zijn de waarschuwingsborden die bij het 
fietspad (voormalige spoorwegtracé zijn geplaatst.   
 
Gesprek met Jacobus Fruytierschool  
De dorpsraad heeft een interessant gesprek gehad met de locatiemanager van de school. Onderwerp van 
gesprek was wat we voor elkaar kinnen betekenen. Afspraak: 9 juli een maatschappelijk stage project 
organiseren.  
 
Glasvezel in buitengebied 
Er lijkt een ‘glasvezeloorlog’ ontstaan te zijn. Ook Digitale Stad (KPN) zich aangemeld. Op dit moment zit Glv 
op 14 %. 
 
Overig 
10/7 heeft de gemeente gemeld dat er een PMA komt op de drie ingediende zienswijzes betreffende Oude 
Zwolseweg naast nr 73. Alle zienswijzen zijn niet ontvankelijk verklaard. 
 

2 Nieuwe privacywetgeving. 
Het privacy statement wordt met een paar kleine aanpassingen vastgesteld en op de website geplaatst.  
Het  aanmeldingsformulier wordt met een kleine aanpassing vastgesteld en op de website geplaatst. 

3 Visie Wilhelminakerk 
Op de vraag van vertegenwoordigers van de Wilhelminakerk heeft de dorpsraad besloten geen visie te 
geven over het (voort)bestaan een kerkgenootschap. 
De kerk heeft zeker een toegevoegde waarde voor de sociale cohesie in zowel Beemte als Wenum Wiesel. 
De dorpsraad kan als communicatiekanaal dienen voor de activiteiten. Een samenwerking voor wat betreft 
activiteiten met de buurtverenigingen kan voordelen bieden voor beide dorpen.  

4 Taken secretaris 
De secretaris heeft teveel taken. Besluit wordt genomen een medewerker communicatie te zoeken.  
Vacature wordt op de website en Facebook geplaatst.  
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Actielijst behorend bij verslag dd. 12-6-2018 
 

Nr Herkomst 
overleg 

Wat Wie Datum gereed 

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: reactie naar vertegenwoordigers Hinka-Fred zsm 

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

116 12-6-18 Brief zienswijze zonnepanelen, laatste check en versturen Hinka-Fred zsm 

117 12-6-18 Laatste acties privacy statement Hinka zsm 

 12-6-18 ‘vacaturetekst’ opstellen bestuurslid/communicatie Hinka zsm 

 
Besluitenlijst per 12-6-2018 

Nr Herkomst 
overleg 

Wat 

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

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. 

105 12-6-18 Bijdrage tot max 500 euro voor stagebijeenkomst Fruytierschool ism zwerfafvalbrigade 9/7 

 


