
 

                                                                                                   
 
Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Wenum Wiesel 
 

Datum: 28-09-2020 

Plaats: Wenumse Watermolen 

Tijd: 20.00 uur 
Aanwezig bestuur: Agnes de Bruijn (voorzitter), Nico van der Horst (vice-voorzitter) 

Bert de Groot (penningmeester), Peter Ansems (bestuurslid en voorzitter buurtvereniging) 
Ingrid van Houttum (toetredend bestuurslid) 

Afwezig bestuur: Tristan Harleman (secretaris) 
 
Opening : De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. In het bijzonder 

het gemeenteraadslid Mevrouw Bonenberg-Slagter en de heer Gerritsen als 
dorpenmanager van de gemeente Apeldoorn. 

Er wordt 1 minuut stilte gevraagd voor de personen die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen door overlijden. 
 

Agenda: er zullen een aantal onderwerpen worden besproken. Deze zijn: 
- Het jaarverslag van 2019 Dorpsraad 
- Het jaarverslag van 2019 Buurtvereniging 

- Het financieel jaarverslag 2019/2020 
- Het verslag van de kascommissie 

- De (her) benoeming van bestuursleden 
- Actie punten van 2020 
- Rondvraag 

 
Het verslag van activiteiten Dorpsraad: 

 
Zonnepark:  
 

Het zonnepark wordt gerealiseerd in Wenum. Het doel van de gemeente is om in 2030 
energie neutraal te zijn. Een zonnepark in Wenum behoort daarbij. Inmiddels is er een 

locatie aangewezen en wordt het gerealiseerd. Wenum werd aangewezen door de 
gemeente als pilot project. Gedurende de ontwikkelingen werd duidelijk dat bij de 
aanleg van overige parken, elders in de gemeente, er sprake is van een compensatie 

regeling. De raad heeft contact gelegd met de gemeente en gevraagd voor een 
compensatie voorstel om Wenum tegemoet te komen. Na vele gesprekken met de 

betrokken partijen en de verantwoordelijke wethouder is er nog geen progressie bereikt 
in het verzoek. Ook kan de raad geen inspraak krijgen in het verder vorm geven van 
het in te richten park. Er is zelfs al een plan gepresenteerd om uit te breiden. De raad 

blijft in gesprek en aandringen tot onderhandelingen in het project. Nadere informatie is 
op te vragen bij het bestuur. 

 
 
 

 



Verkoop Wenumse Watermolen: 
 
In 2010 is de gemeente gestart met een onderzoek, en verzoek aan de gemeente 

raad, om de Wenumse Watermolen met de bijbehorende percelen en gebouwen te 
verkopen. De raad heeft aangegeven hier in te willen participeren om een goede 

bestemming te vinden en de landschappelijke waarde te behouden en ook de 
gebruiksfunctie voor de inwoners van Wenum Wiesel. De raad heeft het voorstel 
gedaan voor een erfpacht model zodat de gemeente eigenaar blijft van het geheel. 

Na vele gesprekken tussen de raad en de gemeente gaat pas in 2014 de gemeente in 
gesprek met een Stichting op basis van een erfpachtmodel. De onderhandelingen 

lopen op niets uit. In 2016 doet de raad een voorstel om het in te richten als sociale 
huurwoningen tezamen met de ontwikkelingen aan de Astaweg. In 2017 doet de raad 
opnieuw een voorstel voor multifunctioneel gebruik zoals huisarts, streekmuseum of 

horeca. De gemeente reageert hier niet op. 
In mei 2017 stelt de gemeenteraad voor om opnieuw te onderhandelen met de eerder 

aangemelde Stichting en eind 2017 te evalueren. In juni 2020 wordt de raad 
geïnformeerd door wethouder Willems dat de verkoop doorgang gaat vinden. De raad 
heeft een schriftelijk reactie gestuurd met vragen en het advies niet te verkopen. Er is 

een werkgroep geformeerd die de raad zal verder adviseren in de ontwikkelingen. De 
werkgroep zal bestaan uit bewoners. 

 
 
De snelle fietsroute: 

 
In 2013 wordt het plan uitgewerkt om een snelle fietsroute aan te leggen op het oude 

trein pad tracé. Er wordt een klankbordgroep opgericht en een actiecomité Houd 
Wenum Groen. Vanuit zowel bewoners als de Dorpsraad en omliggende wijkraden is er 
geen steun om het te realiseren. Een lange en zeer moeizame onderhandeling volgt. In 

2019/2020 zijn er meerdere opties bekeken voor het traject en blijven de gemeenten 
en provincie bij het oude trein tracé. De onderhandelingen lopen vast. Er zijn nog 

steeds gesprekken gaande over het nut van de snelle fietsroute alsmede de ligging 
ervan. De Dorpsraad is nog steeds tegen de komst en blijft in gesprek met de partijen. 
 

Handhaving: 
 

Er zijn diverse zaken die aandacht hebben van de Dorpsraad inzake vergunningen. 
Onder andere het Nemef terrein, illegale bebouwingen, bollenveld en andere zaken 
worden met de gemeente besproken om te handhaven waar nodig. De gemeente 

verzuimd in een actieve vorm van handhaven. De gemeente heeft aangegeven intern 
de zaken op orde te brengen en vervolgens te gaan handhaven. De Dorpsraad heeft 

meerdere gesprekken gevoerd met de Wethouder. Inmiddels zijn een aantal zaken 
opgepakt. 
 

Woningbouw Astaweg: 
 

Er zijn gesprekken gaande met gemeente en projectontwikkelaar om op de voormalig 
terrein van de Kuikenbroederij, 40 sociale woningen te bouwen. Er was sprake van een 
hindercirkel maar deze is inmiddels vervallen. Er zijn geen belemmeringen om het 

project door te laten gaan. De Dorpsraad is in een voortdurend overleg en hopen op 
korte termijn hier meer over te vertellen. 

 
 



Windmotor:  
       
De windmotor staat in het Wenumse veld. In 2014 wordt het plan gemaakt om deze te    

restaureren. Er worden gesprekken gevoerd met de eigenaar, gemeente en provincie. 
Subsidie wordt aangevraagd en er wordt gekeken naar een overname van de windmotor. 

In 2017 wordt het een gemeentelijk monument. In 2019 wordt het voorstel gedaan om de 
motor door de gemeente voor een symbolisch bedrag over te nemen. De gemeente steunt 
het maar helaas nog geen overname gerealiseerd. De provincie overweegt de toegezegde 

subsidie in te trekken.  
 

Participatie: 
 
In 2017 worden er gesprekken opgestart tussen de gemeente en alle dorps-wijkraden. 

Doel is om te onderzoeken of de dorps-wijkraden op een andere wijze kunnen worden 
voortgezet. De gemeenteraad wil een andere vorm van burger participatie invoeren. Dit 

betekent dat de dorps-wijkraden niet meer in de huidige vorm zullen voortbestaan. Er 
ontstaat een dorpenplatform en de wethouder Willems gaat in 2019 de transitie leiden 
vanuit de gemeente. Alle dorpen en wijkraden nemen deel in het dorpenplatform. De 

gesprekken verlopen zeer moeizaam en uiteindelijk ontstaat er een patstelling tussen de 
wethouder en de dorps-wijkraden. De ingebrachte ideeën en adviezen door de dorps-

wijkraden worden niet meegenomen door de wethouder. Gesprekken stagneren en de 
voortgang komt tot stilstand. Het eindrapport van de wethouder wordt gepresenteerd aan 
de raden en de gemeenteraad. De raden steunen het rapport niet. Het is nu afwachten wat 

de gemeente raad beslist. 
 

Verslag buurtvereniging: 
 
Afgelopen jaar zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd: 

- Dinsdagavond is de biljart en crea avond 
- De molenmarkt heeft niet plaatsgevonden in 2019 en 2020 

- Handel en Wandel is goed bezocht 
- Er zijn AED`s aangeschaft en op 2 locaties opgehangen 
- Er wordt nagedacht over de invulling van het 100 jarig bestaan in 2023.  

 
Financiën: 

 
Het jaarverslag wordt gepresenteerd door de penningmeester. 
De kascommissie heeft het goed gekeurd.  

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Jenny Mijnheer en Mieke de Bruin 
 

Benoeming bestuursleden: 
 
Herkiesbaar: Peter Ansems; opnieuw gekozen 

Toetredend: Ingrid van Houttum; gekozen 
 

Actiepunten 2020/2021 
 

- Snelle fietsroute 

- Communicatie verbetering 
- Huize Vrijland 

- Zonnepark 
- Handhaving 



- Dorpenparticipatie 
- Huizen bouw Astaweg 
- Behoud Wenumse Watermolen 

 
Rondvraag: 

 
Snelle fietsroute; 
V: Hoe komt het dat er informatie wordt verstrekt aan bewoners via de krant? 

A: De DR heeft hier geen antwoord op. Het verbaast de DR eveneens dat de krant de 
informatie heeft en de DR het ook daarin moet lezen. De DR is tegen het fietspad in de 

vorm zoals het nu wordt gepresenteerd. 
 
Communicatie; 

V: Waarom is de communicatie zo slecht vanuit de DR? Worden de bewoners wel gehoord 
door de DR over de snelle fietsroute? 

V: De communicatie is beneden peil naar de bewoners vanuit de DR. Als er 
gecommuniceerd wordt is het voornamelijk negatief nieuws. Kan dit anders? 
A: De DR zal de communicatie verbeteren in alle onderwerpen en in persoonlijk contact 

treden met bewoners naar behoefte. Er wordt gekeken naar efficiënte communicatie via 
social media, mailgroepen of nieuwsbrieven in een aangepaste vorm naast de 

gebruikelijke nieuwsbrief. 
 
Verkeersoverlast; 

V: Er wordt veelvuldig op zondagavond te hard gereden door motoren. Kan hierover meer 
worden gecommuniceerd?  

Aanwezig de wijkagent: er wordt vanuit de politie veelvuldig gehandhaafd. Communicatie 
verloopt via de media. 
 

Huize Vrijland; 
V: Kunnen de aanstaande ontwikkelingen omtrent Huize Vrijland aan de Elburgerweg op 

de agenda en de aandacht krijgen van de DR? 
A: Huize Vrijland komt op de agenda maar de DR kan pas actief aan de slag als er een 
vergunning/bestemmingsplan wordt ingediend bij de gemeente.  

 
Belangenbehartiging Dorpsraad: 

V: De landeigenaren, bedrijven, zorgboeren, boeren en aanwonenden van de 
Veluweflankroute voelen zich niet vertegenwoordigd door de Dorpsraad. 
Terwijl dit volgens de statuten wel zo zou moeten zijn. 

Hoe zit dit? 
 A: Soms moet het belang van een groep wijken voor het grotere belang 

 


