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
1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.
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 20122020’ 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.
Dit is de laatste keer dat ik mijn bijdrage lever aan het jaarverslag, omdat ik tijdens de jaarvergadering
van 4 april 2018 aftreed. Ook zal Ruud Lorwa stoppen als bestuurslid en voorzitter van de werkgroep
Natuur & Landschap. Vanaf deze plaats wil ik u alvast bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.
Namens de Dorpsraad en Buurtvereniging WWNNA,
Herman Dijkkamp, voorzitter

2a. De samenstelling de Dorpsraad
•
Herman Dijkkamp, voorzitter
•
Fred Lindaart, vicevoorzitter
•
Hinka Klok, 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
• Tinus Keizer, ondersteuning
• Harry Bisseling, ondersteuning
• Joke Bouwmeester, ondersteuning

3. Vergaderingen
Het bestuur van de Dorpsraad heeft maandelijks, m.u.v. de zomerperiode, vergaderd in de Wenumse
Watermolen. Behalve deze bestuursvergaderingen hebben leden van het bestuur diverse andere
vergaderingen bijgewoond, zoals:
• De Algemene ledenvergadering op 27 maart 2017.
• Vergaderingen Dorpshuizen, Kleine Kernen (Provinciaal) en het Dorpenplatform.
• Periodiek overleg tussen de voorzitter en stadsdeelmanager.
• Diverse vergaderingen van Werkgroepen, zoals Natuur en Landschap, Herontwikkeling locatie
Wenumse Watermolen, de nieuwbouwplannen van de kuikenbroederij en Restauratie
Windmotoren.
• Overleggen en informatiebijeenkomsten m.b.t. vliegroutes Lelystad airport.
• Overleggen betreffende het overgangsgebied.
• Overleggen betreffende de door de gemeente voorgenomen aan te leggen snelfietsroute op het
voormalige spoorwegtracé.
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4. Behaalde resultaten
Het afgelopen jaar zijn de volgende resultaten behaald:
•
Plaatsing 2e serie infopanelen.
•
Publicatie fiets/wandelroute langs 12 panelen.
•
Inboet 50 stuks zwarte els Stadhoudersmolen- N.
•
Ondersteuning Open Monumenten Dagen 2017.
•
Bijdrage realisatie boek ‘De Wenumse Watermolen’.
•
Plaatsen bebording voorkeurs-richting van vrachtauto’s naar de snelweg op de
Stadhoudersmolen, zodat hopelijk de Anklaarseweg meer ontlast wordt.

5. Nieuwsbrief
De Dorpsraad heeft een voor- en najaarsnieuwsbrief uitgebracht. Deze zijn digitaal ook te vinden op
de website: http://www.wwnna.nl/over-wwnna/nieuwsbrieven/

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 2016/2017.
•
30 mei: de 55 plus tocht
•
11 juni: Molenmarkt.
•
26 augustus: Handel en Wandel
•
1 dec: wijnproeverij.
•
3 dec: Sinterklaasfeest.
Hieronder een kleine greep uit de activiteiten
55 plus tocht
De reis ging naar Katwoude, naar de Kaas en Klompenmakerij "De Simonehoeve". Tijdens de
rondleiding konden we zien hoe de kaas en klompen gemaakt werden. Je had er de mogelijkheid om
in klederdracht op de foto te gaan en er was veel te koop. Na een heerlijke lunch gingen we naar
Volendam. Daar aangekomen kon iedereen op eigen gelegenheid het dorp bekijken, winkelen,
wandelen over de dijk of een visje te eten. Op de afgesproken vertrektijd reden we naar Amsterdam
om op een rondvaartboot een tocht door de grachten te maken. Het weer was prima en we genoten
van wat we allemaal zagen. Onderweg naar huis deden we de plaats Harskamp aan, waar in
Partycentrum De Molen ons een uitstekend diner werd aangeboden. Hierna reden we moe maar
voldaan terug naar onze opstapplaats bij de Oranjehal. Ondanks het weinige aantal deelnemers wat
wel wat jammer was, hebben we genoten van een geslaagd dagje uit.
De molenmarkt
Vorig jaar organiseerde het bestuur van de Buurtvereniging voor de tweede keer de Molenmarkt in en
rondom de Wenumse Watermolen aan de Oude Zwolseweg.
De kramen waren op zaterdagavond al opgesteld zodat de deelnemers s’ morgens vroeg direct hun
kramen konden inrichten. Er was een gevarieerd aanbod; brocante, antiek en curiosa, kunst, honing
patchwork.
In de benedenzaal van de Watermolen en buiten op het ingerichte terras waren consumpties
verkrijgbaar. Het was voor zowel de deelnemers als de bezoekers een geslaagde dag.
16 augustus Zomer in Gelderland
Vorig jaar, begin april werd de Dorpsraad/ Buurtvereniging WWNNA, benaderd door Omroep
Gelderland met de vraag of ze mee wilden doen aan het TV programma Zomer in Gelderland.
Omdat dit evenement eigenlijk de hele buurtschap aanging, werden alle verenigingen in Wenum
Wiesel gepolst. De Buurtvereniging, de Oranjevereniging en de Voetbalvereniging wilden meedoen.
Half mei verschenen er op de bijeenkomst in de Watermolen dertig geïnteresseerde buurtgenoten.
Hieruit werd het Zomer in Gelderland team samengesteld. Het terrein van de Watermolen was te klein2
en op enig moment kwam het weiland aan de Oude Zwolseweg naast de Watermolen in beeld.
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Klokslag half 11 kreeg het Zomer in Gelderland team de dagopdracht die luidde: “Bouw de Wenumse
Watermolen op schaal na, zorg dat de molenaar er is en zorg voor een Koning Willem III!” Zoek een
raddraaier en trommel het winnende team van het vorig Oranjefeest op. Nadat door het bouwteam het
ontwerp was gemaakt werd er door het team met hulp van heel veel vrijwilligers gezaagd, getimmerd
en geschilderd. De grote saamhorigheid en inzet was geweldig. Er waren bijna 1400 toeschouwers.
Wenum Wiesel verdiende het maximale bedrag van 1000 euro wat besteed zal worden aan de
verfraaiing van het populaire Kopermolen Klompenpad.
Handel en Wandel
De leukste route door Wenum Wiesel!
Op 26 augustus verkochten 12 deelnemende buurtbewoners
hun overtollige spullen, gewoon vanuit hun eigen garage,
carport, tuin of oprit. De toegang was gratis. Bij de Wenumse
Watermolen lag een route klaar. De evaluatie met
deelnemende buurtgenoten was zeer positief. In 2018 zal dan
ook opnieuw een ‘Handel en Wandel’ georganiseerd worden.
Dank-je-wel-vrijwilligers-middag
Op zaterdag 14 oktober heeft de dorpsraad/buurtvereniging
iedereen, die zich op welke manier dan ook het afgelopen jaar belangeloos heeft ingezet, bedankt met
een hapje en een drankje.
Iets belangeloos doen voor een ander geeft energie, vreugde en levenszin; je voelt je nuttig en
gewaardeerd. Het is dan ook met een gevoel van groot respect dat de dorpsraad/buurtvereniging haar
waardering voor ieders inzet uitspreekt!
7. Actualisatie Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012 – 2020
Sámen maakten we ons de afgelopen periode sterk voor de leefbaarheid van Wenum Wiesel, voor nu
en in de toekomst. De dorpsvisie is in 2012 door en voor bewoners opgesteld met als doel richting te
geven aan onze wensen voor de leefbaarheid in ons dorp. Maar het opstellen van de dorpsvisie was
alweer een aantal jaar geleden. Reden dus om in de vorm van een workshop in de Algemene
Ledenvergadering terug te blikken op de inhoud van de dorpsvisie en waar nodig te actualiseren. Alle
thema’s zoals opgenomen in de dorpsvisie kwamen aan bod. Per thema een korte uiteenzetting.
Thema Natuur en Landschap
• Er is waardering voor de wijze waarop met zwerfafval wordt omgegaan op en rond het
‘Klompenpad’. Er is zoveel waardering voor het ‘Klompenpad’ dat er stemmen opgaan om meer
van dit soort paden in Wenum Wiesel aan te leggen.
• Bewoners hebben behoefte om flexibel afval te kunnen storten in Vaassen en Apeldoorn. Meer
plekken om afval te kunnen deponeren is een grote wens. Dit voorkomt zwerfafval.
Er wordt aandacht gevraagd voor het openhouden van het landschap, de ontwikkelingen van
megastalen, de snelle fietsroute en vooral ervoor zorgen dat we geen grote ‘lichtshows’ krijgen in het
buitengebied.
Thema Sociale Cohesie
• Er is veel waardering voor het werk van de Buurtvereniging en de Dorpsraad. Aandacht wordt
gevraagd voor het ‘meer betrekken van de bewoners van het dorp’. Er is echter ook behoefte aan
meer ‘uitdaging’ voor de bewoners om leuke dingen te doen.
• Wensen zijn er genoeg. Zo valt te denken aan een evenemententerrein voor het Oranjefeest,
wandelen met ouderen, vervoerspool en woningen met zorg.
Thema Voorzieningen
• De aanwezigheid van de Buurtvereniging en de Dorpsraad worden gezien als een goede
voorziening. Ook de vrijheid en ruimte in ons dorp wordt zeer gewaardeerd.
• Onze bewoners zien in de toekomst wel graag meer bushaltes, een eigen dorpshuis en indien
mogelijk een eigen centrum.
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• Wensen zijn er natuurlijk ook. Met name betaalbare starters- en seniorenwoningen staan hoog op
het verlanglijstje. Voeg daarbij de nodige voorzieningen en de leefbaarheid van ons dorp wordt
verhoogd.
Thema Wonen
• Men is tevreden dat er een contingent van 40 woningen is aangevraagd. Of we die gaan krijgen en
waar we die gaan bouwen is nog de vraag. Ook wil men in ouderenzorg kunnen voorzien en
eventueel woningen splitsen.
• Het bouwen van betaalbare woningen op het GERFA- en of NEMEF-terrein geniet een grote
voorkeur.
• Daar waar mogelijk laten we bedrijven zitten, maar nieuwe bedrijven moeten naar het
bedrijventerrein.
• Indien gewenst is het mogelijk een Bed & Breakfast of kleinschalige bedrijvigheid te vestigen.
• Controle op wet- en regelgeving moet er zijn en waar nodig handhaven.
Thema Bedrijvigheid
• Dat het bedrijventerrein is afgescheiden met een groenstrook wordt zeer gewaardeerd. Over het
algemeen worden ‘kleinschalige bedrijven’ zoals bijvoorbeeld FIETS een goede zaak gevonden. Er
zou zelfs sprake kunnen zijn van meer bedrijvigheid. Dat brengt ‘leven in de brouwerij’.
• We moeten er wel voor zorgen dat de omgeving van bedrijven geen rommeltje wordt. Het plaatsen
van ‘grote vrachtauto’s’ op de openbare weg is een ergernis en moet voorkomen worden.
• Wonen en werken moet worden gestimuleerd. Ook kan worden gedacht aan het (meer) vestigen
van bedrijfsmatige B&B voorzieningen.
• Als laatste is er behoefte aan een kleine kern in Wenum Wiesel met daarbij een aantal
voorzieningen zoals bijvoorbeeld een kleine supermarkt.
Verkeer
• Bewoner zijn zeer tevreden over de 60 km op de Zwolseweg. Ook het aanpassen van de
vluchtheuvels valt in goede aarde.
• Het terugdringen van vrachtverkeer op de wegen buiten de Zwolseweg verdient de nodige
aandacht. Sluipverkeer (o.a. vanaf het kanaal en de Zwolseweg) richting industrieterrein moet
worden voorkomen door het intensiveren van controles.
• Het fietspad (voormalige spoorwegtracé) moet vrij blijven van brom- en snorfietsen. Het fietspad
moet beschikbaar blijven voor wandelaars en fietsers. De snelle fietsroute is daarbij ‘uit den boze’.
• Er is een wens om de 30 km zones verder uit te breiden, waarbij er ook verkeersdrempels moeten
worden aangelegd.
Thema Diversen
• Er wordt veel lof uitgesproken voor de inrichting van het Klompenpad en de groenvoorziening
rondom het industrieterrein.
• Weilanden moeten groen blijven en mogen niet bebouwd worden ten gunste van woningen en/of
bedrijven.
• Er is behoefte aan het plaatsen van meer afvalbakken langs het fietspad om zwerfafval te
voorkomen.
• Het zou goed zijn om afspraken te maken met vliegveld Teuge om te voorkomen dat alle
vliegtuigjes ‘in file’ richting Paleis het Loo vliegen. Ook de aanwezigheid van diverse
‘gemotoriseerde paragliders’ zorgt voor overlast en dient beperkt te worden.
• Als laatste is er behoefte aan snel internet en een betere dekking van mobiele verbindingen in ‘het
buitengebied’.
Samenvattend is de conclusie dat er veel dingen goed zijn gegaan de afgelopen periode en dat we
vooral door moeten blijven gaan op de ingeslagen weg.
Er wordt aandacht gevraagd voor het bouwen van woningen, het tegengaan van ‘ontgroening’ en het
terugdringen/verplaatsen van grotere bedrijvigheid.
De dorpsraad zal zich blijven inzetten voor deze onderwerpen en daar waar nodig uw hulp inroepen.
Wij denken dat de bewoners van Wenum Wiesel Weten Wat ze Willen en zich in willen zetten om de
doelen te bereiken!
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7a. Werkgroep Sociale Cohesie
Zorgteam
In het april is het zorgteam bijeen geweest. In dit overleg worden huisartsen, reguliere
wijkverpleegkundigen, buurtzorg, kerkgenootschappen gemist. Het spreekuur van de sociaal
werker/wijkagent loopt nu ruim een jaar. Het wordt zelden bezocht. De wijkagent overweegt dan ook
te stoppen met het spreekuur.
Lelystad Airport
Het zou de bedoeling zijn dat op 1 april 2019 Lelystad Airport geopende wordt voor internationaal
vliegverkeer. Echter sinds bekend is dat de vluchten van en naar Lelystad laag (hoogte van 1800 m )
over Gelderland en Overijssel vliegen liggen de plannen onder vuur. Ook was er een verkeer model
gebruikt voor het berekenen van de verwachte geluidshinder. De gebrekkige, onvolledige en late
informatie van het ministerie leidt tot nog toe voor onrust in de dorpen rondom Apeldoorn in andere
delen van het land. De werkgroep heeft 1 september deelgenomen aan de oranjeoptocht om de petitie
‘Red de Veluwe’ te onder de aandacht te brengen.
De werkgroep, deel uitmakend van een kernteam, heeft een brief opgesteld en verstuurd, gericht aan
de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu waarin ze haar zorgen uitspreekt over de
vliegroutes vanaf vliegveld Lelystad. De brief is ondertekend door 10 dorpsraden/buurtverenigingen
van de gemeente Apeldoorn en belangenverenigingen uit Epe en Ede.
7b. Werkgroep Natuur en Landschap
Onthulling nieuwe fiets-wandelroute
Zaterdag 9 sept., voorafgaand aan de start van de jaarlijkse
Open Monumenten Dagen, vond de feestelijke onthulling plaats
van de nieuwe fiets-wandelroute langs de 12 infopanelen in
Wenum Wiesel. Dankzij financiële ondersteuning door het
Waterschap, de Rabobank, de Dorpsraad en de gemeente
Apeldoorn konden ook de laatste 6 panelen worden
gerealiseerd. In het bijzijn van de genodigden onthulde Mark
Sandmann, wethouder van de gemeente Apeldoorn, samen
met heemraad Frans ter Maten van het Waterschap Vallei en
Veluwe een afbeelding van het routepaneel.
Open monumentendagen 9 en 10 september
Op zaterdag 9 sept. om 11.00 uur werd, aansluitend op de onthulling van het routepaneel, de Open
Monumenten Dag met het thema ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ ingeluid. Passend bij het thema waren
de volgende locaties voor het publiek opengesteld: de Wenumse watermolen, de Hallenhuis boerderij
‘Klein Cannenburgh’ en het landhuis ‘De Ploeg’. Gedurende beide dagen konden geïnteresseerden
genieten van de vers gebakken bollen uit de veldoven, een bezoek brengen aan de rosmolen of een
lezing bijwonen over beken en sprengen. Meer dan 600 bezoekers hebben de open gestelde locaties
bezocht.
Feestelijke presentatie boek ‘De Wenumse Watermolen’.
In aanwezigheid van meer dan 100 belangstellenden werd het 1e exemplaar van het boek ‘De
Wenumse Watermolen’ door de schrijver Henri Slijkhuis, verbonden aan de Bekenstichting, aan
vrijwillig molenaar Gerrit Goedhart uitgereikt.
700 jaar geschiedenis van de Wenumse Watermolen en de beide buurtschappen staan er in
beschreven. Het boek is in Apeldoorn te koop bij diverse boekhandels.
Twee vrijwilligers uit Wenum ontvangen Zilveren erepenning
Nadat het onderwerp van de presentatie van het boek was afgesloten, trad wethouder Mark
Sandmann naar voren als locoburgemeester en verraste de heren Peter Jan van Put en Gerrit
Goedhart met de uitreiking van de Zilveren erepenning van de gemeente Apeldoorn. In aanwezigheid
van hun familie kregen ze alle lof voor het behoud en herstel, alsmede het in bedrijf houden van het
unieke historische monument, de Wenumse Watermolen.
Oprichting Zwerfafvalbrigade
Op 23 november vond de start plaats van de Zwerfafvalbrigade WWNNA in samenwerking met de
gemeente Apeldoorn en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. 15 mensen hebben zich
opgegeven: uit Wenum, uit Wiesel en het noordelijk deel van Noord Apeldoorn.
Begin 2018 zal deze brigade officieel van start gaan.
Secretariaat: p/a Kostverloren 14, 7316 MN Apeldoorn

info@wwnna.nl

5

www.WWNNA.nl

7c. Werkgroep Verkeer
Verkeer: snelle fietsroute Apeldoorn – Epe
Op 8 juni heeft een bewoners-actiegroep een petitie aangeboden
aan de burgemeester met 762 handtekeningen van
tegenstanders van de snelle fietsroute over het oude spoorweg
tracé.
Op 23 oktober heeft de gemeente Apeldoorn besloten in
afwachting van cofinanciering geen besluit te nemen over de
aanleg.
7d. Werkgroep Wonen
Kaderstelling bouwen in Wenum Wiesel
In de dorpsvisie is door de bewoners de wens uitgesproken om het karakter van Wenum Wiesel zo
veel mogelijk te behouden. Op dit punt is de dorpsraad in het verleden diverse malen gestuit op
gemeentelijk beleid dat hier te weinig rekening mee houdt. Onder andere het toestaan van
woningbouw op kleine stukjes grond met een agrarische bestemming. De dorpsraad blijft hierover in
onderhandeling met de gemeente.
Herontwikkeling Wenumse Watermolen e.o.
De gemeente heeft besloten dat het hele complex van de watermolen (gebouwen en gronden) in
erfpacht uit te gaan geven. De maatschappelijke functie blijft behouden.
7e. Werkgroep bedrijvigheid
Bedrijvenmeeting in Wenum Wiesel
Wethouder Sandmann sprak op 8 maart 2017 bij de bijeenkomst van de Dorpsraad Wenum Wiesel
en het Bedrijvencontactcentrum Stadhoudersmolen.
Voor actualisering van het bestemmingsplan is een enquête onder omwonenden en bedrijven
gehouden. De wethouder wil aan de ene kant ruimte bieden waar dat kan aan ondernemers en aan de
andere kant de groene kwaliteiten van dit gebied borgen. De voorkeur ligt bij een pure combinatie van
wonen en werken in het gebied. Naast het investeren in het ondernemersklimaat én het op peil
houden en verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers zet de gemeente
Apeldoorn in op samenwerking, zeker ook waar het leegstand betreft. Leegstand kan in de toekomst
leiden tot verrommeling. In dat kader wordt het uitbreiden van economische ruimte, door het toestaan
van andere functies waar dat kan, als nuttig gezien. Wel moet goed gekeken worden welke nieuwe
functies wel en niet passend zijn
8. Leden
Op 31 december 2017 bestaat de vereniging uit 511 leden en 95 begunstigers.
9. Financiën
De exploitatierekeningen over 2016 van de Dorpsraad en de Buurtvereniging zijn door de
kascommissie gecontroleerd en in orde bevonden. In de jaarvergadering van 27 maart is de
gevraagde decharge verleend.
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