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Verslag jaarvergadering 2019 Dorpsraad Wenum Wiesel (WWNNA)

Locatie: Wenumse Watermolen (Oude Zwolseweg 164 te Wenum)
Datum: 25 maart 2019
Aanwezigen: 32 volgens de presentielijst ( 5 minder dan vorig jaar).
Er zijn geen afmeldingen binnengekomen.

Opening

De vicevoorzitter, Nico van der Horst, opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom, met name de afgevaardigden van de politieke partijen, de wijkagent en de
stadsdeelmanager. Hij vraagt iedereen een moment stil te staan bij de overleden
buurtbewoners van het afgelopen jaar.

Nico van der Horst zal de avond verder voorzitten en hij toont de agenda.
Niemand heeft hier iets aan toe te voegen, waarmee de agenda vastgesteld wordt.

Het werkgebied van de Dorpsraad
Wenum- Wiesel telt per 1-12-2018 3155 inwoners, er zijn 1255 huishoudens en de leden
ervan zijn tussen 45 en 65 jaar. Er zijn relatief weinig jonge mensen onder de 40 jaar echter
er komen de laatste tijd vaker jonge gezinnen hier wonen. We willen graag meer leden !

Verslag Algemene Leden Vergadering 4 april 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt hiermee vastgesteld.

(Jaar)verslag Dorpsraad 2018
Aan de hand van de PowerPointpresentatie wordt het jaarverslag doorgenomen. Wat heeft
de Dorpsraad gedaan:

* Actualisatie van de Dorpsvisie n.a.v. uw inbreng tijdens de workshop na afloop ALV 2018.
* Overleg met Gemeente Apeldoorn inzake Kaderstellende Notitie (bebouwen weilandjes)

Verliep  traag uiteindelijke eindproduct was niet volledig maar wel vastgesteld door de
gemeenteraad. Nog wel problemen over de uitzonderingen.

* Pilot-projekt Zonnepark Wenumseveld. De Dorpsraad bezocht de
voorlichtingsbijeenkomst waar zeer beperkte inspraak mogelijk was. De door de
Dorpsraad ingediende zienswijze werd niet gehonoreerd. De Gemeenteraad heeft het
besluit van geen bezwaar genomen. De Dorpsraad blijft dit volgen.

* Windmotoren: aanvraag tot besluit Gemeentemonument ingediend en is gehonoreerd.
* Uitzending Dorpentoer RTV Apeldoorn
* Project Wenumse Watermolen: Dorpsraad levert ( nu al 7 jaar !) ) inspraak.
*  Diverse projecten: Woningbouw Astaweg ( v.m. Kuikenbroederij) Nemef, Gerfa
* Dorpenplatform: diverse items w.o. participatie in de komende jaren
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* Veel ingediende zienswijzen; adviezen m.b.t. nieuw beleid, handhaving en verkeer

Benoeming bestuursleden
Regulier aftredend:
Penningmeester Bert de Groot. Hij wordt met algemene instemming herbenoemd.

De vacante functie van voorzitter werd in 2018 niet opgevuld. Twee bestuursleden en de
secretaresse traden af waardoor het zittende bestuur incompleet moest zien te
functioneren.

Nieuwe voordracht:
Mevrouw Agnes de Bruijn als voorzitter
De heer Tristan Harleman als nieuw bestuurslid.
Beiden stellen zich voor en worden benoemd.

(Jaar)verslag Buurtvereniging 2018
Presentatie door Peter Ansems, voorzitter

 Ook dit jaar werd de Nieuwsbrief twee keer uitgegeven. Er wordt nauwelijks kopij
aangeleverd door de Buurtbewoners, bestuursleden brengen de brieven zelf rond.
De voorzitter maakt zich zorgen over de terugloop van aanmeldingen. Nieuwe
bewoners worden niet meer automatisch lid.

 55+ tocht: belangstelling blijft teruglopen.
 Molenmarkt loopt goed.
 Handel en Wandel. Steeds meer adressen doen hier aan mee.
 Whiskyproeverij.

Financieel jaarverslag 2018
Presentatie door Bert de Groot, penningmeester
Bert stelt zich voor en presenteert de financiën. Er zijn geen vragen over.

Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit Gert Jonker en Maaike van Arkel hebben de kascontrole
uitgevoerd. Alles is in orde bevonden. De kascommissie vraagt aanwezigen de
penningmeester decharge te verlenen. De vergadering besluit hiertoe unaniem.

Benoeming nieuwe kascommissie
Maaike van Arkel is herbenoembaar. Rianne Hagen meldt zich aan als nieuw lid van de
kascommissie.

Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012 – 2020
Stand van zaken 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 2019
*   Bemensen Bestuur en Strategiediscussie ( openstaande vacatures opvullen)
* Participatie uitwerken met de Gemeente ( die andere ideeën heeft)
* Samenwerkingsvormen ( Dorpenplatform met collega’s andere dorpen)
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* Communicatie evalueren ( Website, Nieuwsbrief, hoe bereiken wij u)
* Nieuwe Dorpsvisie 2020-2024 opstellen. De Gemeente zal het voortouw nemen.
* Omgevingswet, wat betekent die voor ons ( Wet van Min.v.Binnenlandse zaken)
* Projecten ( Watermolen, Kuikenbroederij etc.)
* Lopende dossiers, ( Snelle Fiets Route, Zonnepark, Nemef), kritisch blijven volgen.

Rondvraag
De heer Wesselink is teleurgesteld in de houding van de Dorpsraad. Hij protesteert tegen de
aanvraag van twee nieuw te bouwen woningen op het terrein van de Fa. Brinkman en had
hierbij meer support vanuit de Dorpsraad verwacht. De vicevoorzitter legt hem uit dat de
Dorpsraad in dergelijke geschillen geen partij kiest en geeft aan dat hij op persoonlijke titel
natuurlijk vrij is om juridische stappen te ondernemen.

De heer Ferberwee vraagt naar de stand van zaken over een eventuele verbreding van de
Bentweideweg. Hij laat weten hier geruchten over gehoord te hebben en niet echt blij mee
te zijn. De heer Steven Gerritsen, stadsdeelmanager, vertelt hem dat hierover door de
Gemeente Apeldoorn geen besluit genomen is; wel geeft hij het advies om alert te blijven.

De heer de Wilde betreurt het dat bestuursleden van de Dorpsraad/Buurtvereniging, die
door een verhuizing Wenum Wiesel verlaten, volgens de Statuten af moeten treden. Hij
vraagt zich af of deze hierin niet aangepast kunnen worden. De vicevoorzitter geeft echter
aan dat een dergelijke aanpassing niet wenselijk is. Ook noemt de Wilde de
vestigingsproblemen rond Fa. Algéra Transport aan de Papegaaiweg. Dit bedrijf is de
huurder van het terrein wat de Oranjevereniging mag gebruiken voor het jaarlijks feest. Hij
wil graag met ze op goede voet blijven en vreest voor eventuele gevolgen van alle bezwaren
tegen de vestiging van dit bedrijf.
De vice-voorzitter antwoordt dat de activiteiten van Algéra Transport daar volgens het
geldende bestemmingsplan niet zijn toegestaan. De Gemeente zal daarom vervolgens
juridische procedures starten. Bovendien zijn het de bewoners van de Papegaaiweg die,
om de overlast aan te pakken, hiertoe een actiegroep hebben opgericht.

Sluiting
Omdat er geen verdere vragen meer waren werd de vergadering officieel afgesloten door de
vicevoorzitter. Hij nodigde iedereen uit voor nog een drankje aan de bar.

Peter Ansems
Bestuur Dorpsraad Wenum Wiesel


