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Verslag jaarvergadering 2018 Dorpsraad Wenum Wiesel (WWNNA)  
locatie:     Wenumse Watermolen (Oude Zwolseweg 164 te Wenum) 
datum:     4 april 2018 
Aanwezigen: 37 volgens presentielijst (12 minder dan vorig jaar), waarvan 4 niet lid.  
Er zijn geen afmeldingen binnengekomen. 
 
 
Opening 

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 moment stil te staan bij de overledenen van het afgelopen jaar.  
 
Herman Dijkkamp geeft hierna het woord aan Fred Lindaart, vicevoorzitter, die deze avond verder zal voorzitten. 
Fred toont de agenda. Niemand heeft iets toe te voegen, waarmee de agenda vastgesteld worden. 
 
Het werkgebied van de Dorpsraad 
Aan de hand van de getoonde plattegrond aan wat het werkgebied van de Dorpsraad is. Het gebied telt per 1-12-
2017 3049 inwoners. Ook wordt een overzicht van de leeftijdsopbouw WWNNA getoond. Opvallend is dat in het 
werkgebied de grootste groep de leeftijd van 50 tot 59 jaar heeft. Er zijn relatief  weinig jonge mensen tot 40 jaar.  
 
Verslag jaarvergadering 27 maart 2017 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt hiermee vastgesteld. 
 

(Jaar)verslag Dorpsraad 2017 
Aan de hand van de PowerPointpresentatie wordt het jaarverslag doorgenomen. Wat is er aan de orde geweest: 

• Er zijn weer veel overleggen gevoerd: met gemeente, dorpenplatforms, werkgroepoverleggen, etc. 

• Commotie rond het te openen airport Lelystad. 

• Snelle fietsroute over oude spoorwegtracé. De Dorpsraad is van mening dat er niet voldoende vooronderzoek 
is geweest. Een actiegroep tegen de snelle fietsroute heeft een petitie met 764 handtekeningen aan het 
gemeentebestuur aangeboden. 

• Kaderstellende nota nieuwbouwwoningen. Op de vraag van de vicevoorzitter blijkt dat niemand van de 
aanwezigen dit kent. De vicevoorzitter legt uit wat het overgangsgebied inhoudt en wat dit gebied omvat 
(bebouwde kom vanaf de Anklaarseweg tot aan de Plasweideweg). Op deze conceptnotitie hebben vijf 
mensen een inspraakreactie ingediend. Heeft men bezwaren dan kan er ook op de PMA ingesproken worden. 

• Woningbouw kuikenbroederij. Nico van der Horst geeft uitleg. Terrein is aangekocht door De Heus. Huidige 
situatie is nu dat de ontwikkelaar in discussie is met de gemeente. Er is het afgelopen jaar nauwelijks 
voortgang geweest. Zodra duidelijk is wat er gaat gebeuren, schuift de Dorpsraad weer aan.  

 
Behaalde resultaten in 2017 

• Geheel vernieuwde website www.wwnna.nl 

• Plaatsing 2e serie infopanelen. 

• Publicatie fiets/wandelroute langs 12 panelen. 

• 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. 

 

Zilveren erepenning van de gemeente Apeldoorn  
Logoburgemeester Detlev Cziesso verschijnt onverwacht in de vergadering. Wat blijkt: Herman is de eerste 
voorzitter van de Dorpsraad Wenum Wiesel. Hij is bij de gemeente inmiddels goed bekend. Kenmerkend was zijn 
diplomatieke optreden bij meningsverschillen. Hij is aimabel, energiek, bruggenbouwer. Door zijn enorme inzet 
voor de gemeenschap hebben B&W besloten aan Herman Dijkkamp een zilveren erepenning gemeente 
Apeldoorn uit te reiken. Onder groot applaus wordt deze overhandigd. 
Herman bedankt iedereen hartelijk voor het vertrouwen dat ze in hem gesteld hebben. 
 
 

Vervolg ALV 
 

http://www.wwnna.nl/
http://www.wwnna.nl/
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(Her)benoeming bestuursleden 
Aftredend:  
Herman Dijkkamp niet herbenoembaar. 
Ruud Lorwa (niet herbenoembaar). Bij het overhandigen van bloemen wordt zijn tomeloze inzet, met name voor 
de werkgroep Natuur en Landschap, geroemd. Ruud bedankt bestuur voor de gezamenlijke inzet. Hij vindt dat 
door de inzet van alle werkgroepleden Wenum Wiesel en het noordelijk deel van Noord Apeldoorn wat groener is 
geworden. Hij noemt een aantal voorbeelden, zoals de omgeving van de Koningsbeek. 
Regulier aftredend:  
Nico van der Horst. Hij wordt met algehele instemming herbenoemd. 
Nieuwe voordracht: Jos Tiel Groenestege. Hij wordt met algehele instemming benoemd. Hij stelt zichzelf voor. 
              

(Jaar)verslag Buurtvereniging 2017 
 Presentatie door Peter Ansems, voorzitter  

• De Nieuwsbrief is twee keer uitgegeven. Er wordt regelmatig gevraagd om de Nieuwsbrief vaker uit te geven. 
Dit kan alleen wanneer vanuit de bewoners meer copy wordt aangeleverd en er vrijwilligers zijn om deze te 
verspreiden. Op dit moment wordt overigens het merendeel door de Dorpsraad zelf aangeleverd. 

• 55+ tocht: de belangstelling loopt sterk terug; in 2016 nog twee bussen, in 2017 één bus met deelnemers. 

• Molenmarkt loopt goed. 

• Handel en Wandel.was een primeur in 2017. Deze liep goed met 12 deelnemers, daarom een vervolg in 2018. 

• Wijnproeverij. 
 
In 2018 vinden weer dezelfde activiteiten plaats, waarbij een whisky-proeverij is toegevoegd. 
De voorzitter van de buurtvereniging maakt zich zorgen over de terugloop van aanmeldingen. Misschien door 
vergrijzing of jonge gezinnen? Wanneer er goede ideeën zijn of iemand iets wil organiseren, meld u aan bij Peter.  

 

Financieel jaarverslag 2017 
Presentatie door Bert de Groot, penningmeester 
Bert stelt zich voor en presenteert de financiën. Er zijn geen vragen over. 

 

Verslag kascommissie 
De kascommissie (Gert Jonker en Harry Bisseling) heeft op 22 maart 2018 kascontrole uitgevoerd. Alles is in 
orde bevonden. De kascommissie vraagt aanwezigen de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering 
besluit hiertoe unaniem.  
 
Benoeming nieuwe kascommissie 
Harry Bisseling is niet herbenoembaar. Gert Jonker is herbenoembaar. Maaike van Arkel meldt zich aan. Rianne 
Hagen meldt zich aan als reserve kascommissie. 
 

Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012 – 2020  
SvZ huidige thema’s (dorpshuis/watermolen, bouwplannen, verkeer, etc.) 
Alle onderwerpen zijn inmiddels aan de orde geweest in dit overleg. In het jaarverslag, in de Nieuwsbrief en op de 
website is hierover ook verslag gedaan. 
 
Voorgenomen actiepunten 2018 

• Bewoners aan zet’. 

• Omgevingsvisie 2030. 

• Snelle Fiets Route.  

• Woningbouw kuikenbroederij. 

• Ontwikkeling Wenumse watermolen. 

• Realisatie Dorpshuis. 

• Glasvezel in Wenum Wiesel (i.r.t. rondvraag toegevoegd). 
 

Rondvraag 
Een bewoner van de Kostverloren vraagt waarom er geen oranje containers op de Kostverloren kunnen worden 
geplaatst. Hij vraagt hier aandacht voor.  
 
Het actiepunt realisatie boek ‘Wenum Wiesel’ wordt gemist. Peter legt de stand van zaken uit.    
 
Gevraagd wordt of het Kroondomein het hele jaar open is? Dit is door de Kamer vastgesteld en stond in de krant. 
Aangezien dit niet in het werkgebied valt, is het de Dorpsraad verder niet bekend.   
 
Een buurtbewoner stelt een vraag over de inzet van de Dorpsraad voor de aanleg van Glasvezel. De 
vicevoorzitter antwoordt dat de Dorpsraad zich niet volledig in kan zetten en daarom graag gebruik maakt van 
ambassadeurs en raadt iedereen aan de website van wwnna te raadplegen. Ook Steven Gerritsen van de 
gemeente vraagt de aanwezigen zich als ambassadeur op te geven. 
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Onderwerp ‘Bewoners aan zet’ 
Presentatie door Steven Gerritsen, stadsdeelmanager dorpen, gemeente Apeldoorn. 
Bij de nieuwe stadsdeelaanpak staat participatie van de bewoners centraal. 
Steven Gerritsen geeft uitleg waar het om gaat bij burgerparticipatie. Burgerparticipatie wordt ook wel doe-
democratie genoemd of E-democratie. Voorbeeld is Oosterhuizen. www.onsoosterhuizen.nl.   
Burgerparticipatie of overheidsparticipatie. Ondersteunen burgers het gemeentebeleid of ondersteunt de 
gemeente burgerinitiatieven. Het is zaak verbinding te realiseren tussen bewoners onderling en tussen bewoners 
en gemeente. 
Opzetten van projecten binnen het crowdfundingsplatform, bv. iemand stort 30 euro voor de realisatie van een 
boek en krijgt daarvoor gratis het boek als dit gerealiseerd is.  
  
Hierna werd iedereen in 5 groepen verdeel en werden er ideeën genoteerd op grote flappen aan de hand van de 
volgende vragen:  
• Wat heb je nodig om burgerparticipatie te laten slagen? 
• Wie heb je daar voor nodig? 
• Waarom heb je dat nodig? 
• Hoe zou je in Wenum-Wiesel invulling kunnen geven aan burgerparticipatie? 
• Welke partijen hebben hier in een rol? Gemeente, Dorpsraad, ondernemersverenigingen etc. 
De groepen geven een terugkoppeling. Er worden verschillende ideeën aangedragen, zoals een pool-bus, 
waarvan momenteel een pilot loopt in wijk De Naald en Kerschoten; er moet draagvlak zijn voor ideeën; een 
aantal ideeën uit de Dorpsvisie wordt ook weer genoemd. 
De input is door de stadsdeelmanager meegenomen en wordt verwerkt in de vitaliteitsagenda. 
 

Sluiting 
Rond 22.00 uur werd de vergadering officieel afgesloten en heette de vicevoorzitter iedereen wel thuis. 


