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Voorwoord
De afgelopen maanden zijn veel inwoners van Wenum Wiesel druk geweest met het opstellen van
deze dorpsvisie. Daarnaast werkten verenigingen en instellingen mee. Dit alles onder begeleiding
van twee procesbegeleiders van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK).

Het bestuur van de Dorpsraad Wenum Wiesel is blij met de grote belangstelling van de bevolking
voor de dorpsvisie. De inwoners van Wenum Wiesel hebben hun stem duidelijk laten horen.
Wij durven dan ook met recht te spreken van een ‘dorpsvisie’. Maar het enthousiasme van de
werkgroep Dorpsvisie en de medewerking van de verschillende verenigingen en instellingen
waren eveneens onmisbaar in het proces. Ook de kinderen van de Beatrixschool hebben
meegedaan. De groepen 1t/m 4 hebben tekeningen gemaakt, over hoe zij Wenum Wiesel
zien of hoe ze het willen hebben. En de groepen 5 t/m 8 hebben op dezelfde wijze als de
volwassenen gestemd.

Deze dorpsvisie kan dus rekenen op brede steun vanuit bevolking en organisaties, hetgeen
essentieel is voor het vervolg.

Na het ontwikkelen van de dorpsvisie breekt namelijk nu de fase aan van plannen maken en
stappen zetten naar de uitvoering ervan. Ook dit kan en wil het bestuur van de Dorpsraad
Wenum Wiesel niet alleen doen. Naast de inzet van de leden van de werkgroep Dorpsvisie
rekenen wij wederom op de medewerking van gemeente, verenigingen, instellingen en
natuurlijk de inwoners van Wenum Wiesel.

Samen zullen we ons sterk moeten maken voor de leefbaarheid van Wenum Wiesel, nu en
in de toekomst!

Tot slot willen wij enkele partijen bedanken voor hun medewerking.
Allereerst de gemeente Apeldoorn. Zonder de subsidie van de gemeente zou het niet mogelijk
zijn geweest om deze visie op deze wijze op te stellen. Ook is dank verschuldigd aan de VKK
die door de inzet van deskundige procesbegeleiders hebben meegewerkt aan de totstandkoming
van de dorpsvisie.
Maar natuurlijk waren ook de enthousiaste en fantastische inzet van de leden van de dorpswerkgroep
onmisbaar. De bijdrage van al deze mensen was van grote waarde.

Namens

Dorpsraad Wenum Wiesel			

Herman Dijkkamp (voorzitter)			

Werkgroep Dorpsvisie Wenum Wiesel

Fred Lindaart (voorzitter)

Wat Wenum Wiesel Wil
de totstandkoming van een Dorpsvisie
Een dorpsvisie kan op verschillende manieren en

en ondersteuning tegemoet getreden werd. Ook de

momenten

bewoners van Wenum Wiesel reageerden enthousiast.

gebruikt

worden

om

gemeentelijke

beleidsprocessen te beïnvloeden. Zeker op het moment

De op 22 september 2010 gehouden inspraakavond

dat de gemeente is begonnen met het opstellen van een

(startbijeenkomst) leverde een schat van wensen

Structuurvisie.

(zie bijlage 1: Statistiek Startbijeenkomst), ideeën

Bij dit wettelijk verplichte proces worden Dorpsraden

en creatieve suggesties op, waarmee een gedreven

uitgenodigd mee te denken in het proces. Ook bij een

Werkgroep van de Dorpsraad aan de slag kon. Nu is het

herziening van het bestemmingsplan is dit het geval.

zover dat het voltooide eindproduct gepresenteerd kan

Het zijn beide uitgelezen momenten om prioriteiten en

worden. De verwachtingen zijn hoog, en vele ogen zijn

wensen uit een Dorpsvisie op de gemeenteagenda te

gericht op het vervolg.

krijgen.

Zeker in een tijd van gemeentelijke besparingen,

Ook verkeers- en milieuplannen moeten regelmatig

temporisering

worden herzien en/of worden uitgebreid.

gemeentelijke capaciteit is het honoreren, ondersteunen

Een Dorpsvisie laat op democratische wijze zien welke

en oppakken van creatief, burgerlijk initiatief voor een

ontwikkelingen, uit het oogpunt van de bewoners,

gemeente die in haar burgers gelooft en er voor wil

wenselijk zijn en welke niet. Het dorp stelt de gemeente

gaan, van cruciaal belang.

op die manier daarvan vroegtijdig op de hoogte.

Met deze Dorpvisie heeft Wenum Wiesel zich duidelijk

Hiermee kunnen verkeerde ontwikkelingen worden

uitgesproken over wat ze nu en in de nabije toekomst

voorkomen en gewenste ontwikkelingen op een goed

van haar gekozen bestuurders verwacht.

van

projecten

en

bezuiniging

op

aansluitende manier worden uitgevoerd. Zeker in een
tijd waarin de afstand tussen politiek en burgers bijna

Aan de titel van de Dorpsvisie zal dat zeker niet liggen:

dagelijks groter wordt, een waardevol beleidsinstrument.

“Wat Wenum
Wiesel Wil”

Het is daarom niet verwonderlijk dat het initiatief van
Wenum Wiesel om een Dorpsvisie op te stellen, zowel
door het college van B&W (vooral de portefeuillehouders)
als de betrokken ambtenaren met veel enthousiasme

dorpsvisie wenum wiesel
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Geschiedenis
De geschiedenis van Wenum en Wiesel is terug

het bewoonde gebied. Zo ontstond het landschap dat

te voeren tot de voorlaatste ijstijd (ca.200.000-

we heden ten dage zo zorgvuldig koesteren. In Wiesel

125.000 jaar geleden). Daar vindt de ondergrond

bestaat aan de noodwestzijde nog een dergelijke

zijn oorsprong in de stuwwal van de Veluwe, die nog

opgeworpen zandwal, die waarschijnlijk in de 18de eeuw

millennia lang bevroren bleef en daardoor nog niet de

werd aangelegd. Deze zandwal, waar de kronen van

prachtige begroeiing kende, waardoor dit gedeelte

beukenbomen uitgroeien, heeft de naam ‘Zandhegge’

van Nederland nu zo gekenmerkt wordt. Ongeveer

gekregen. Een even authentiek als karakteristiek plekje

10.000 jaar geleden, tijdens de eerste Global Warming,

is de schaapskooi die al in archiefstukken uit de 12de

ontstond een gebied begroeid met bos en alle daarbij

eeuw van onze jaarteling wordt genoemd, gelegen aan

horende flora en fauna.

de Greutelseweg, grenzend aan dit natuurgebied.

In de buurt van beken en vennen ontstonden kleine

Ten zuiden van de Zandhegge liggen langs de weg

agrarische nederzettingen, die vanaf de negende eeuw

twee grafheuvels van ongeveer 4000 jaar oud. Deze

een meer permanent karakter kregen. Boeren gingen

grafheuvels dragen nog steeds een groot aantal

gezamenlijk zorgen voor de gronden en vormden de

geheimen met zich mee!

’enken’ en ‘essen’. Dit waren stukjes grond die bij
elkaar lagen en steeds op een andere manier bemest

Op de Wieselse Enk werden ijzertijdaardewerk en

en bebouwd werden. Daarnaast bestonden er akkers

vuursteenafslagen gevonden. Onder het esdek gaan

die door individuele boeren werden gebruikt. Meestal

waarschijnlijk nog meer overblijfselen uit het verleden

werden deze akkers, met daarbij een boerderij,

schuil. De originele Veluwse boerderijen en villa de

omzoomd door heggen. Men noemde dit soort akkers

Ploeg met zijn rijke verleden en natuurschoon, maken

dan ‘kampen’.

samen, onder bescherming van het Gelders Landgoed,

In de middeleeuwen werd door de vroege bewoners

dit oorspronkelijke hart van de buurtschap Wiesel tot

de basis gelegd voor het huidige natuurhistorische

een interessant erfgoed. Terecht werd Wiesel in 2001

landschap door intensieve beweiding en het kappen

aangewezen als beschermd dorpsgebied.

van bomen. Door oprukkende zandverstuivingen

De beken, met daarlangs vochtige graslanden, vormen

werden gebieden die net hun bestaansrecht als

een belangrijk onderdeel in het landschap van Wenum

landbouwgebied hadden verworven, teruggeworpen in

en Wiesel. Het landschappelijk patroon is sinds 1850

armoede. Men wierp zandwallen op om te voorkomen

vrijwel niet veranderd. Een groot deel van de beken is niet

dat het zand steeds verder op zou rukken in

oorspronkelijk, maar aangelegd, vergraven, opgeleid en
omgeleid, om een bepaalde hoeveelheid water (en

8
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verval) te krijgen voor de aandrijving van watermolens.

Dat

gebouwen

hun

oorspronkelijke

bestemming

De oorsprong van de Wenumse Beek wordt gevormd

kunnen verliezen zien we aan de Pniëlkerk, die jaren

door diverse gegraven sprengkoppen aan de rand van

middelpunt van de gemeenschap is geweest. De

het Veluwemassief in Wiesel. Ooit hebben er langs de

oorspronkelijke kerk, gelegen aan de Wieselsekampweg

Wenumse Beek vijf watermolens gestaan. Daarvan is

60, werd te klein en in 1957/1958 werd een nieuwe kerk

de Wenumse watermolen tegenwoordig de bekendste.

gebouwd aan de Zwolseweg.De kerk was beslist hét

Deze molen werd al genoemd in archiefstukken vanaf

gemeenschapshart van de beide buurtschappen. In

1313. Oorspronkelijk gebouwd als Korenmolen, werd

2000 werd er het laatste lied gezongen en kreeg de

de Wenumse watermolen rond 1750 verbouwd tot

kerk een andere bestemming.

Kopermolen en later, circa 1850, opnieuw ingericht tot

Door de eeuwen heen hadden de inwoners van Wenum

Korenmolen.

hun eigen ontmoetingsplaatsen. Zo vergaderden ‘de

De Rotterdamse Kopermolen heeft eveneens een

erfgenamen, buren en maalluiden onder de linde’, al

luisterrijk verleden. In 1627 verschijnt de molen voor

genoemd in heel vroege archiefstukken. In 1580 heet

het eerst in officiële documenten als papiermolen.

dit de ‘gewoonlijcke plaetse’. En in 1841 wordt dit dan

Naam en status dankt de molen aan de familie de Jongh

eindelijk aangeduid met een preciese plaatsbepaling:

die in 1753 de molen laat ombouwen tot kopermolen.

“ten Oosten van het pad van de Molen naar de

De bedrijfsgebouwen doen vanaf 1835 dienst als

Papegaaibrug”.

houtzagerij en lucifersfabriek. In 2007 vond er een
grote sanering en restauratie plaats. In 2010 werd het

De Prinses Beatrixschool is opgericht in 1906. De

bestemmingsplan voor het restant van het landgoed

school was destijds gelegen aan de overkant van

(circa 18 hectare) veranderd van recreatiegebied tot

de huidige locatie aan de Papegaaiweg. Na een

nationaal natuurgebied.

grondige verbouwing in 2006 kreeg de school de

dorpsvisie wenum wiesel
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beschikking over een grote gemeenschappelijke hal

gingen in het kleine gedeelte van de woning en kregen

met aangrenzend een goed uitgeruste keuken, vijf

de zorg van de inwonende kinderen. Door strengere

leslokalen, een speellokaal, aparte werkruimtes en

welstandregels, gehandhaafde wetgeving m.b.t. de

kantoren. Op dit moment gaan er 110 leerlingen naar

woningbouw en de stijgende woningprijzen in de jaren

de PCBS ‘Prinses Beatrix’.

80, werd het steeds moeilijker voor kinderen om hun
ouders te blijven verzorgen.

Recreatie
Door de unieke ligging van Wenum Wiesel is er

Monumenten

een natuurlijke vorm van recreatie. De natuurlijke

Wenum Wiesel kent een eeuwenoude geschiedenis

mogelijkheden, gecombineerd met de cultuurhistorie

van agrarische bedrijven. Maar ook de bosbouw en

die in Wenum Wiesel ruimschoots aanwezig is, maakt

niet te vergeten de papierindustrie zijn heel belangrijk

recreatie aantrekkelijk. Ook zonder aantasting van het

geweest voor de inwoners. Een aantal monumenten

landschap of grote investeringen kunnen de recreatieve

behoort nog tot het illustere verleden van Wenum

mogelijkheden heel goed worden benut.

Wiesel, waar het gaat om de bedrijvigheid.

Van oudsher is Wenum Wiesel een agrarisch gebied.

Onder de bewoners is veel waardering voor de

Pas de laatste 20 jaar wordt de woonfunctie sterker

cultuurhistorische

en wonen er meer mensen die hier niet geboren en

Regelmatig blijkt echter dat er nog weinig kennis

getogen zijn. Het “landelijk” wonen in Wenum Wiesel

bestaat over de afzonderlijke waardevolle elementen.

heeft veel moois te bieden en het is daarmee ook

Het gebied kent een zeer lange bestaansgeschiedenis,

een aantrekkelijke woonlocatie voor mensen die van

die

“buitenaf” komen. Soms wordt echter niet beseft dat

cultuurhistorische plaatsen opgeleverd heeft.

de keuze voor deze locatie ook de confrontatie met het

Het gebied telt enkele fraaie bouwwerken die onder

daarbij behorende woonmilieu met zich mee brengt.

Monumentenzorg vallen. Dit geldt zeker voor Wiesel,

Als je absoluut niet kunt
leven met de geluiden
en

geuren

(kleinschalige)

van

het

agrarisch

Wenum Wiesel heeft veel
moois te bieden”

geblaat

van

van

monumentale

“Het landelijk wonen in

bedrijf (bij tijd en wijle)
mestgeur,

zowel

waarde

Wenum

panden

dat
deels

als

terecht
is

als

Wiesel.

in

2001

aangewezen
“Beschermd

dorpsgezicht”.
hier

unieke

een

gecreëerd.

Ook

is

stiltegebied
Het

gebied

schapen, hanengekraai en landbouwmachines), is

telt een aantal beken en sprengen, die behalve voor

Wenum Wiesel niet de juiste plek om te wonen.

waterafvoer, ook van belang zijn voor de biodiversiteit.

Oud

vroeger

Ze dateren uit de tijd dat er watermolens gebouwd

zelfregulerend; volwassen kinderen trokken eerst

werden. De Wenumse watermolen, die oorspronkelijk

in het bakhuis of een aangebouwd gedeelte van de

dateert uit 1313 en gevoed wordt door de Wenumse

hoofdwoning en als de noodzaak of mogelijkheid

beek, is in authentieke staat en regelmatig nog in

zich aandiende, verhuisde de familie intern. Ouders

bedrijf.

10
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1 Natuur en Landschap
Het dorp Wenum Wiesel, met momenteel ca. 3100 inwoners, ligt
tussen het stroomdal van de IJssel en de Veluwe, ten noorden van het
stedelijke gebied van Apeldoorn. Het landschap is door zijn ligging zeer
gevarieerd en rijk aan natuurschoon. Dit aspect is een van de belangrijkste
reden waarom veel mensen zich graag vestigen in dit gebied. Voor een
deel van de bewoners gaat het vooral om het woongenot, maar voor een
ander deel heeft het ook praktische achtergronden. Zij hebben de grond in
gebruik om hun beroep of hobby uit te oefenen, bijvoorbeeld kleinschalige
akkerbouw, melkvee, paarden, kippen of geiten houden, of groenten en
fruit kweken. Het is dan ook logisch dat een grote meerderheid van de
bewoners dit landschap met zijn weilanden, houtwallen, bossen en beken
graag in stand wil houden. De diversiteit van het gebied heeft bovendien
een grote aantrekkingskracht op de bewoners van Apeldoorn die dit gebied
opzoeken om te wandelen en te fietsen. Tijdens de bewonersbijeenkomst
die als basis heeft gediend voor deze dorpsvisie, werden er maar liefst 271
reacties gegeven op het thema Natuur en Landschap! Dit toont eens te meer
aan hoe belangrijk de bewoners dit onderwerp vinden.
De reacties en wensen die de bewoners over dit onderwerp onder de
aandacht hebben gebracht, zijn onder te verdelen in drie hoofdonderwerpen:
Natuurbehoud, Agrarische bedrijvigheid en Cultuurhistorie.

12
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Natuurbehoud
Zowel Wenum als Wiesel hebben veel natuurschoon

Wat Wenum Wiesel Wil

dat bijdraagt aan een prettige woon- en leefomgeving,

Het meest kwetsbare natuurgebied wordt grotendeels

maar tegelijkertijd ook als kwetsbaar wordt ervaren.

beschermd door de zogenaamde Natura 2000

Het behoud van deze natuurlijke leefomgeving en het

aanwijzing en EHS met verweving en ecologische

landelijke karakter met de grote variëteit aan flora

verbindingen.

en fauna leeft dan ook sterk onder de bewoners.

Gestreefd moet worden naar het versterken van de

Men spreekt zich expliciet uit voor het behoud ervan.

natuur en het behouden van het landschap. Een goed

Het beperken van asfaltering van wandelpaden,

inrichtingsplan voor Wenum Wiesel zou een basis

herbeplanting van gekapte bomen en het handhaven van

kunnen zijn. Noodzakelijk is dat gemeente, provincie,

de stiltegebieden worden als zeer wenselijk ervaren.

particulieren, waterschap en natuurorganisaties hierin

Het is duidelijk dat de inwoners het natuurschoon en

samenwerken.

het landschappelijke karakter van Wenum Wiesel

“Gestreefd moet
worden naar het
versterken van
de natuur en het
behouden van het
landschap”
zelfs versterkt zouden willen zien door, waar mogelijk,
de aanleg van nieuwe landschapselementen. Een
voorbeeld hiervan is de aanpak van de sprengen
en beken die o.a. door de aanleg van vistrappen,
wandelpaden en bruggetjes, niet alleen flora en fauna
versterken maar ook wandelaars laten genieten van
het bijzondere landschap.

Wat de kinderen uit Wenum Wiesel
Willen

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Spelen en sporten in de natuur staat bovenaan:
meer water om te zwemmen en te schaatsen;
Meer bos en bomen, mag zelfs een park zijn;
Een schone natuur wordt zeer gewaardeerd.
Geen zwerfvuil, wel meer prullenbakken;
Meer natuur behouden, meer dieren in de wei;
Buizen onder de weg voor dieren.

Actiepunten voor Wenum Wiesel

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Behouden van natuurwaarde en leefomgeving;
Bestaand gebiedskarakter behouden en waar
mogelijk versterken;
Natura 2000 en EHS gebieden vast (laten)
leggen in bestemmingsplan;
Nieuwe activiteiten en ontwikkelingen vooraf
toetsen aan adviezen en voorbeelden in het
“Groot Apeldoorns Landschaps Kookboek”;
Natuurlijke aanleg van flora en fauna rondom
erven en percelen;
Waar mogelijk onderhoudspaden langs
waterlopen open stellen;
Openhouden van bestaande wandelpaden.

dorpsvisie wenum wiesel

|

13

Agrarische bedrijvigheid
Al van oudsher is de kleinschalige agrarische

Wat Wenum Wiesel Wil

bedrijvigheid een kenmerkend onderdeel van de

Het scheppen van betere voorwaarden om kleinschalige

landschapscultuur van Wenum Wiesel. Hoewel er de

bedrijven te behouden is van groot belang. Om de

laatste decennia minder schapen worden gehouden,

koeien in de wei te houden, is het noodzakelijk dat

het houden van paarden populairder is geworden

boeren nevenactiviteiten kunnen ontplooien om “hun

en maïsteelt voorrang krijgt op andere gewassen, is

hoofd boven water te kunnen houden”. Voor deze

het toch vooral de bedrijvigheid van de kleinschalige

nevenactiviteiten zijn vergunningen nodig en subsidies.

agrarische bedrijven die de bewoners graag behouden

Hier moet de boer in geadviseerd worden.De gemeente

zien.

zou een zeker soepelheid kunnen betrachten bij het

De MKZ-uitbraak van een aantal jaren geleden heeft

verlenen van vergunningen en toestemming, zolang er

zijn sporen nagelaten, maar heeft er tegelijk ook voor

geen sprake is van overlast, milieuvervuiling of andere

gezorgd dat sommige agrarische bedrijven opnieuw

negatieve gevolgen voor omwonenden. Het is gewenst

zijn ingericht.

om een goede balans te vinden tussen het verbouwen

Boeren zoeken naar lonende nevenactiviteiten om het

van maïs (voer voor koeien) en andere graansoorten

bedrijf gezond te maken en te houden. Het beheren

(gevarieerd landschap). De wateroverlast na zware

en onderhouden van kwetsbare natuur kan tot deze

regenval moet teruggedrongen worden.

nevenactiviteiten behoren. Maar ook bijvoorbeeld
recreatieve activiteiten kunnen zorgen voor een
aanvulling op het inkomen. Hiervoor zijn wel vaak
vergunningen en investeringen nodig, die met het juiste
advies en een zekere soepelheid van de gemeente
Apeldoorn tot het behoud en versterking van het
boerenbedrijf zouden kunnen leiden. Zowel maïs- als
kerstbomenteelt doen het oorspronkelijke landschap
van Wenum Wiesel geweld aan. De maïsteelt mag
volgens veel bewoners wel teruggedrongen worden,
vooral voor het visuele aspect; het uitzicht op ander
natuurschoon wordt door de hoge maïspluimen
ontnomen. Ook vragen de bewoners aandacht voor
de wateroverlast die vooral Wenum treft bij zware
regenval. Door de laag gelegen gronden, komen veel
weilanden blank te staan.

14
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Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Voorwaarden scheppen om agrarische
bedrijfsvoering in het gebied te kunnen
behouden;
Stimuleren van gevarieerd landschap door
verbouw van meerdere gewassen;
Afwatering en onderhoud watergangen
verbeteren (incl. de Grift);
Agrarisch natuurbeheer bevorderen;
Onderzoek naar mogelijkheden tot financiering
van activiteiten op het gebied van natuur, water,
landschap en cultuurhistorie.

Cultuurhistorie
Er wordt aangegeven dat door ingrepen in de beekloop

Wat Wenum Wiesel Wil

bij extreme regenval regelmatig wateroverlast ontstaat.

De unieke cultuurhistorische waarden dienen niet

De bestaande houtwallen zijn sterk landschapsbepalend

alleen in het belang van bewoners (en bezoekers) maar

en worden door de bewoners zeer gewaardeerd. De

tevens vanwege de unieke fauna en flora optimaal

houtwallen bieden bovendien bescherming aan veel

wettelijk beschermd te worden. De waarden van

dieren, zoals reeën, dassen, wezels, hermelijnen,

dit unieke gebied dienen waar mogelijk versterkt te

vogels en insecten. De afscheiding van erven en

worden. Met de instanties zoals gemeente, provincie,

weidepercelen vindt nu vaak plaats door hekken en

waterschap en natuurorganisaties zou hiervoor een

linten; dat wordt door een aantal bewoners als niet

plan moeten worden gemaakt. In dit plan moet dan

passend in het landschap ervaren.

ook rekening worden gehouden met de agrarische
bedrijvigheid en natuurbehoud.

Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Bewoners

betrekken

bij

cultuurhistorische

waarden ( bijv. lezingen en publicaties);
Waar mogelijk herstel en aanleg van houtwallen
en greppels;
Kampen en enken zichtbaar in het landschap
behouden;
Ruimte langs beekdalen natuurlijk inrichten met
ruime beekzone;
Beekdalen gebruiken als retentie gebied;
Handhaven van stiltegebieden en verbieden van
storende verlichting;
Bevorderen van natuurlijke afscheidingen door
gebiedseigen hagen of eiken palen.

dorpsvisie wenum wiesel
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2 Sociale Cohesie
Sociale cohesie wordt omschreven in termen van

deelname aan verenigingsleven, (vrijwillige) arbeid,

“binding en verbondenheid tussen verschillende

politiek, initiatieven nemen van zorg voor buren

eenheden in een sociaal systeem”. Sociale cohesie

tot het pleiten voor- of het realiseren van nieuwe

wordt in haar algemene betekenis opgevat als “de

voorzieningen.

mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking

De belangrijkste punten die bij de startbijeenkomst

geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke

door de bewoners werden genoemd waren:

verbanden in hun persoonlijke leven, als burger in de

Multifunctioneel centrum, buurtvereniging,

maatschappij en als lid van de samenleving”. Het gaat

dorpsactiviteiten en verenigingsleven.

om de aspecten van thuisvoelen in de woonomgeving,

16
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Multifunctioneel Centrum
De Pniëlkerk aan de Zwolseweg had in de vorige

Wat Wenum Wiesel Wil

eeuw een verbindend karakter tussen de beide

De bewoners willen graag dat er weer voorzieningen

buurtschappen. Er werd getrouwd en gerouwd, ter

komen in Wenum Wiesel. Ze willen een ruimte

kerke gegaan en zondagschool bezocht. Daarnaast

waar alles is, een soort Multifunctioneel Centrum,

werd er het kerstfeest van de Beatrix- (voorheen

voor sport, spel, toneel, vergaderen, ouderen- en

Klompen-)school gevierd en Sinterklaas vierde er zijn

jongerensoos, bibliotheek, muziek, politiepost enz. Een

verjaardag. Natuurlijk waren er de samenkomsten

dergelijk multifunctioneel centrum zou mogelijk goed

van de jeugd- en jongelingen, het zangkoor en was

te combineren zijn met ondermeer een dokterspost,

“Aspecten van
thuisvoelen in de
woonomgeving”

geldautomaat,

postkantoor,

een

buurtsuper

en

gemeentelijke diensten. Het zou geweldig zijn dit
te kunnen realiseren op bijvoorbeeld het huidige
Nemefterrein, in de voormalige Pniëlkerk of een
tijdelijke voorziening in één van de andere leegstaande
gebouwen in Wenum. Ook zou gekeken kunnen worden
of een zorgboerderij, specifiek voor ouderen, een optie

het de opstapplaats voor de ouderen in de buurt voor

is.

hun jaarlijkse uitje met de bus. De kerk was beslist

Hoewel de huidige Beatrixschool aan alle eisen

hét gemeenschapshart van de beide buurtschappen.

voor

Jarenlang stond dit pand bekend als “Herberg De

sportaccommodatie, waardoor de kinderen telkens

Papegaai”. Men besprak er de dag, bejubelde en

moeten worden vervoerd met bussen of op de

berouwde de dierbaren en beklonk nieuwe afspraken

fiets. Nieuwe lokalen zijn al ondergronds gebouwd.

en contracten met het heffen van een glas. Helaas

Kortom: geen ideale situatie. Bovendien ontbreken

zijn er tegenwoordig weinig faciliteiten meer waar

uitbreidingsmogelijkheden en is het schoolplein (te)

ouderen en jongeren samenbindende activiteiten

klein. Ook ligt de school verkeerstechnisch niet op een

kunnen ontplooien. De Wenumse watermolen is de

ideale plek. De inwoners willen graag de bibliotheekbus

enige ruimte die hiervoor nog beschikbaar is, maar

behouden, zolang er geen eigen voorziening is; dit geldt

die is nauwelijks geschikt voor dit doel. Er is duidelijk

ook voor het Stadhuis op wielen.

behoefte aan een multifunctionele ruimte die gebruikt
kan worden voor diverse buurtactiviteiten.

een

basisschool

voldoet,

ontbreekt

een

Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Versterken van de sociale cohesie;
Uitbreiden van voorzieningen;
Realiseren van een Multifunctioneel centrum;
Behoud gemeentelijke voorzieningen, vast of
mobiel.

dorpsvisie wenum wiesel
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Buurtvereniging
De buurtvereniging organiseert jaarlijks een groot

Wat Wenum Wiesel Wil

aantal activiteiten voor de inwoners, zoals het 55+

Door de uitbreiding met een dorps- of buurthuis,

reisje, fietstocht, barbecue, activiteitenavonden en

zou de vereniging in staat zijn om meer activiteiten

ouderenmiddagen. Deze activiteiten vinden nu plaats

te organiseren voor oud en jong. Dit zou de sociale

in of bij de Wenumse watermolen, die gehuurd wordt

binding tussen de diverse generaties versterken. Het

van ACCRES. Voor de jongeren wordt het zoeken naar

is zeer gewenst ook specifiek jongerenactiviteiten te

paaseieren en de Sinterklaasmiddag georganiseerd.

organiseren, om hen meer ruimte te geven voor sociale
en persoonlijke ontwikkeling.

Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪
▪▪

Uitbreiding van het aantal activiteiten voor
jeugd en jongeren;
Verbeteren sociale binding tussen generaties.

Dorpsraad
Wenum Wiesel heeft een Dorpsraad die (deels) is

Wat Wenum Wiesel Wil

voortgekomen uit de buurtvereniging. De dorpsraad

Een proactieve Dorpsraad die een volwaardige

verdient versterking en waardering omdat ze de

gespreks- en onderhandelingspartner is voor de

spreekbuis is van de inwoners naar de gemeente

gemeente in alle aspecten van het gemeentelijk beleid,

en andere instanties. Inwoners hebben bij de

en op het gebied van de uitvoering door gemeentelijke

startbijeenkomst aangegeven dat de Dorpsraad vooral

diensten en voorzieningen.

(pro)actief moet zijn op het gebied van inspraak,
opstellen en handhaven van bestemmingsplannen.

18
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Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪
▪▪

Versterken Dorpsraad met bestuursleden met
ter zake doende kennis;
Opstellen proactief beleid betreffende
gemeentezaken.

Dorpsactiviteiten
Naast de activiteiten die de buurtvereniging Wenum

Wat Wenum Wiesel Wil

Wiesel organiseert, is er slechts een beperkt aantal

Er zouden meer dorpsactiviteiten mogelijk zijn als

andere dorpsactiviteiten, waaronder de Oranjefeesten.

er een ruimte beschikbaar zou zijn waar inwoners

Belemmerende factor is het ontbreken van een plaats

van Wenum en Wiesel, zowel jong als oud,

van samenkomst, waar dorpsactiviteiten geïnitieerd

elkaar kunnen ontmoeten. Door het creëren van

kunnen worden. Hierdoor blijft het aantal ontmoetingen

ontmoetingsmogelijkheden wordt het ook mogelijk om

tussen inwoners beperkt en is het aantal dorpsactiviteiten

activiteiten te organiseren door en voor bewoners,

eveneens beperkt. Ook de verandering van Wenum

zoals buurtfeesten, verenigingsavonden etc. die

Wiesel van een agrarisch buitengebied naar een

bijdragen aan- of een positieve invloed hebben op de

woonomgeving met relatief veel import van bewoners,

sociale cohesie. Dit kan worden gerealiseerd door een

leidt tot een beperkte betrokkenheid van een groot

multifunctioneel centrum, dat gebruikt kan worden om

deel van de importbewoners. Door de lintbebouwing

elkaar te ontmoeten, te discussiëren, samen te lezen

is er niet echt sprake van een dorpscentrum waarin en

en voor andere verenigingsactiviteiten, maar ook

omheen het sociale leven zich afspeelt.

als postkantoor, doktersspreekuur en andere sociale
voorzieningen.

Wat de kinderen uit Wenum Wiesel
Willen

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Meer winkels;
Sporthal;
Zwembad;
Meer feesten voor jeugd;
Jeugdhonk/hangplek;
Buurtvereniging moet meer organiseren voor
de jeugd.

Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪
▪▪
▪▪

Realiseren van een vast evenemententerrein;
Realiseren van een Multifunctioneel centrum;
Uitbreiden van activiteiten.

dorpsvisie wenum wiesel
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3 Voorzieningen
In Wenum Wiesel zijn enkele voorzieningen aanwezig,

voorzieningen. Verbetering van het openbaar vervoer

maar er worden ook veel voorzieningen gemist die het

heeft vooral voor de oudere inwoners een hoge

voor de inwoners prettiger zouden maken. Hier kan

prioriteit.

gedacht worden aan een Multifunctioneel centrum. Dit
onderwerp wordt uitgebreid besproken bij het thema

De Prinses Beatrixschool en bijbehorende speelruimte

Sociale Cohesie. Op het gebied van recreatie en sport

is een onderwerp waarover zeer uiteenlopend

zijn er wensen, waarvan er een aantal gerealiseerd

wordt gedacht. Veel mensen zijn blij met de huidige

kunnen worden door bestaande voorzieningen een

kleinschalige school, die al heel wat jaren een

“oppepper” te geven. Te denken valt aan een aantal

herkenbare plek binnen Wenum Wiesel inneemt, maar

fiets-, wandel- en (ruiter)paden die aantrekkelijker

er zijn ook mensen die liever een nieuwe moderne

kunnen worden gemaakt. Wenum Wiesel kent naast

school zien, passend in het huidige tijdsbeeld. Voor

de paardensportvereniging ook een voetbalvereniging

iedereen speelt de verkeersveiligheid rond de school

en een schietvereniging. Vooral de voetbalvereniging

een grote rol.

heeft nog wel een paar wensen op het gebied van

Inw.
01-01-’11
Radio Kootwijk

20

98

Hoog Soeren

244

Oosterhuizen

896

BeemteBroekland

988

Klarenbeek

1.654

Hoenderloo

1.674

Uddel

2.861

Wenum Wiesel

3.100

Loenen

3.160

BeekbergenLieren

4.830

Ugchelen

6.268

|

dorpsvisie wenum wiesel

Buurthuis

Basis
onderwijs

Huisarts

Sport acc.

Gymzaal

Super

Postkant.
Bank

Recreatie en sport
Door de unieke ligging van Wenum Wiesel is er een

Wat Wenum Wiesel Wil

natuurlijke vorm van recreatie, die met wat extra zorg

De voetbalvereniging wil graag kunstgras en goede

tot een geweldige en tegelijk goedkope manier van

parkeergelegenheid, de Oranjevereniging een vast

vrijetijdsbesteding leidt. Wandelen en fietsen is zowel

feestterrein en er dienen meer mogelijkheden te

in de bossen als door de landerijen een genot. Om te

komen tot het ontplooien van particuliere recreatieve

voorkomen dat wandelaars en fietsers een bron van

initiatieven

ergernis worden voor de bewoners, moeten er meer

toestemmingen vlotter moeten worden gehonoreerd.

afvalbakken worden geplaatst. De picknickplekken

Dit kan de recreatieve waarde van Wenum Wiesel ten

moeten regelmatig opgeruimd worden. De natuurlijke

goede komen, als er nadrukkelijk aandacht blijft voor

mogelijkheden, gecombineerd met de cultuurhistorie

de landschappelijke waarden.

die in Wenum Wiesel ruimschoots aanwezig is, maakt

die

met

beperkte

vergunningen

en

recreatie aantrekkelijk. Ook zonder aantasting van het

Wat Wenum Wiesel Wil

landschap of grote investeringen kunnen de recreatieve

De voetbalvereniging wil graag kunstgras en goede

mogelijkheden veel beter worden benut. Daarnaast

parkeergelegenheid, de Oranjevereniging een vast

hebben

wensen:

feestterrein en er dienen meer mogelijkheden te

tennisbanen, een golfbaan en een kunstgrasveld

komen tot het ontplooien van particuliere recreatieve

voor de voetbalvereniging WWNA. Momenteel heeft

initiatieven

de voetbalvereniging de beschikking over enkele

toestemmingen vlotter moeten worden gehonoreerd.

grasvelden en een clubgebouw.

Dit kan de recreatieve waarde van Wenum Wiesel ten

De Oranjehal heeft parkeerruimte en een ruime

goede komen, als er nadrukkelijk aandacht blijft voor

overdekte hal in Wenum waar paardenwedstrijden

de landschappelijke waarden.

inwoners

andere

recreatieve

en (pluimvee)tentoonstellingen worden gehouden.
Het Nemefterrein biedt nu nog jaarlijks plaats aan de
Oranjevereniging voor het Oranjefeest. Ook heeft de
schietvereniging De Veluwse Schutters met ongeveer
150 leden de beschikking over een eigen faciliteit in
Wenum.

die

met

beperkte

vergunningen

en

Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪
▪▪

Zorgen voor goede openbare speelruimte voor
jonge kinderen;
Uitbreiden recreatieve mogelijkheden, zonder
hinder van zwerfvuil.
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Openbaar vervoer
Er zijn erg weinig bushaltes binnen de dorpsgrenzen van
Wenum Wiesel. Voor veel mensen bevinden deze zich
niet op loopafstand, waardoor het vooral voor ouderen
bijna niet mogelijk is om met het openbaar vervoer te
reizen. Ook ontbreken echte fietsenstallingen bij de
bushaltes. Het komt nog steeds regelmatig voor dat
een bus gemist wordt omdat deze niet op tijd rijdt,
of bepaalde bushaltes weer uit het traject worden
genomen. Er is maar één route door Wenum Wiesel,
namelijk over de Zwolseweg. De begraafplaats aan
de Ramsbrugweg zou voor veel mensen eenvoudiger
te bereiken zijn als er (weer) een stopplaats kwam
aan de Zwolseweg. De bewoners stellen voor om te

Wat Wenum Wiesel Wil

▪▪
▪▪
▪▪

Meer bushaltes. Er zijn nu drie punten waar de
bus stopt, dit moeten er zeker vijf worden.
Overdekte fietsenstallingen bij de haltes. Halte
bij de Ramsbrugweg voor de begraafplaats.
Onderzoek naar de mogelijkheid van een buurtof belbus.

Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪
▪▪

Uitbreiden van het aantal bushaltes langs de
Zwolseweg;
Het algemeen verbeteren van het openbaar
vervoer.

kijken of een zogenaamde bel- of buurtbus mogelijk is,
bij gebrek aan een goede busverbinding in de buurt.
Vooral in een vergrijzende omgeving kan deze uitkomst
bieden. Nu zijn veel ouderen aangewezen op een
buur of familielid die hen kan vervoeren. Dit kan men
onmogelijk “openbaar” vervoer noemen.

Zwerfvuil/verzamelcontainers
In het gehele gebied van Wenum Wiesel zijn te

Wat Wenum Wiesel Wil

weinig vuilnisbakken, waardoor op heel veel plaatsen

Meer vuilnisbakken op plekken waar nu zichtbaar

zwerfvuil ligt. Dat wordt niet structureel opgeruimd–

zwerfvuil aanwezig is, en het schonen van de wegen

het ligt er soms maanden.

en paden in het rooster van de gemeente opnemen.
Een extra afvoerplek voor glas, papier en blik.

Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪
▪▪
▪▪
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Plaatsen van extra vuilnisbakken op daartoe uit
te zoeken locaties;
Verzamelcontainers ondergronds plaatsen;
Creëren van een extra afvoerplek (ondergronds)
van glas, papier en blik.

Prinses Beatrixschool en spelen
De school is opgericht in 1906. In 2011 zijn er twee

de verantwoordelijkheid van de ouders, maar door

ondergrondse lokalen bijgebouwd, om het nog altijd

het gebrek aan voldoende parkeerplaatsen doet men

toenemende aantal kinderen te kunnen herbergen.

onverantwoorde dingen. In het thema verkeer wordt

Op 12 juni 2011 werd de vernieuwde school feestelijk

hier nog uitgebreider op in gegaan.

heropend. Toch zijn er geluiden bij de bewoners dat
men niet blij is met de school op de huidige locatie. De

Wat Wenum Wiesel Wil

ondergrondse lokalen worden door een aantal mensen

Een nieuwe school, voorzien van voldoende speelruimte

als onprettig ervaren. Daarnaast is er het verkleinde

en sportaccommodatie, op een andere, grotere en

schoolplein, het ontbreken van een gymzaal en de

veiliger locatie is een wens van veel inwoners. Wellicht

onveilige verkeerssituatie, waardoor mensen vragen

is dit te combineren met een Multifunctioneel centrum?

om een andere, grotere en veiliger locatie voor de
school.
Indien er meer woningen komen in Wenum Wiesel
zal ook het aantal schoolkinderen verder groeien. De
capaciteits- en verkeersproblemen rond de school
zullen hierdoor toenemen. Wat straks het effect is van
de ontsluiting Stadhoudersmolen - Oostveluweweg is
de moeite van het onderzoeken waard. Geparkeerde
auto’s, samen met overstekende kinderen, blijven een
probleem dat vraagt om oplettende bestuurders. “Met
de fiets komen” blijft de belangrijkste aanbeveling,
maar biedt helaas geen structurele oplossing. Kinderen
worden, zeker in de winterperiode, meestal met de auto
gebracht en door ontbrekende parkeergelegenheid
wordt er voor en bij de school geparkeerd. Soms wordt

Wat de kinderen uit Wenum Wiesel
Willen

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Speeltuin;
Trap-/ voetbalveldje;
IJssalon;
Kinderboerderij;
Hondenveldje;
Meer fietsroutes en speurtochten
Klimbos.

Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪
▪▪

Aanleggen trapveldje;
Uitzoeken welke grond beschikbaar en geschikt
is voor ‘speeldoeleinden’.

er alleen gestopt op het midden van de weg om de
kinderen uit de auto te laten stappen. Dit is natuurlijk
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4 Wonen
Wenum Wiesel heeft een probleem waar veel dorpen mee kampen;
de vergrijzing. De groep 55+ is stevig aanwezig en de groep tot 25 jaar
is ondervertegenwoordigd. Door de waardestijging van de woningen,
vooral in de jaren tachtig/negentig, ontstond er een uitstroom van
jongeren, die de hoge huizenprijzen niet konden opbrengen. Strengere
regelgeving en handhaving van de verouderde welstandsregels
joegen de jonge mensen van de erven. Aanbouwtjes en bewoning van
bakhuizen werden niet meer gedoogd en permanente bewoning van
vakantiewoninkjes werd aan banden gelegd. Logisch, want wildgroei van
dit soort semipermanente woningen lag op de loer. Dit betekende wel dat
veel jongeren vanaf dat moment hun woonheil elders moesten zoeken en
nieuwe aanwas van de populatie bleef uit. Dit zijn de typische kenmerken
van een “krimpscenario”. Vrijwel alle werkende bewoners werken buiten
Wenum Wiesel. De weinige bedrijven concentreren zich voornamelijk aan
de Zwolseweg (vnl. autohandel) en de Papegaaiweg (voormalig Nemef en
Gerfa). Het recent uitgebreide industriegebied Stadhoudersmolen is hier
buiten beschouwing gelaten. Met de gemeentelijke aanpak en uitbreiding
van het bedrijventerrein zijn de meeste ondervraagden niet gelukkig. Het
woongebied Wenum Wiesel heeft cultuurhistorisch en landschappelijk een
grote waarde en dat willen de bewoners ook zo houden! Ontwikkeling
ervan vraagt dan ook bijzondere aandacht. Uitbreiding van bedrijvigheid
is prachtig en soms noodzakelijk, maar voorkomen moet worden dat
daarmee onrecht wordt gedaan aan het landschap. Het thema “Wonen”
leeft sterk bij de ondervraagden uit Wenum Wiesel. Maar liefst ca. 300
reacties werden genoteerd! Ook de kinderen lieten van zich horen.

24
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Planologie & karakter
Wenum

Wiesel

wordt

als

woongebied

hoog

Wat Wenum Wiesel Wil

gewaardeerd, zowel door de bewoners, als door

Behouden wat er bestaat en uitbreiding met zorg, is

buitenstaanders. In het bijzonder de weidse spreiding

een gevoel dat nadrukkelijk aanwezig is met betrekking

van

traditionele

tot een gewenste situatie. Vooral het weidse, landelijke

bebouwing op relatief grote kavels wordt als kwalitatief

karakter moet bewaard blijven, ook wanneer gedacht

hoogwaardig ervaren en dit wil men nadrukkelijk

wordt aan verdichting van de bebouwing. Het liefst

behouden. We zien woonboerderijen, landhuisstijl,

zou men dan een soort dorpskern gecreëerd zien,

jaren ’30 architectuur en het typische ‘Apeldoorns

met sociale voorzieningen zoals een buurthuis, zorg

woonhuis met puntkap’ in de lintbebouwing. In het

en welzijnsfaciliteiten en winkelfuncties. Alles binnen

recent gepubliceerde Groot Apeldoorns Kookboek,

de proporties van een buurtschap c.q. dorp. Een

(ISBN 9789075271447), wordt uitgebreid stilgestaan

behoorlijk aantal bewoners geeft aan dat het terrein

bij de zogenaamde doorkijkjes door bossen richting

van de Nemef en Gerfa hier uitermate geschikt voor

velden en de uitzichten over de enken en de akkers

zou zijn.

de

overwegend

vrijstaande,

richting bos. Deze unieke plaatjes geven samen met de
traditionele huizenbouw het karakter waar de meeste
bewoners van Wenum Wiesel van houden en dat ze
willen behouden. Men ervaart Wenum Wiesel als een
dorp met een eigen karakter en cultuur en niet als een
woonwijk van Apeldoorn.

Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Het op termijn creëren van een duidelijk
herkenbare dorpskern;
Vergroten van de sociale voorzieningen;
Behouden van de karakteristieke stijl van
Wenum Wiesel;
Nieuwe activiteiten en ontwikkelingen vooraf
toetsen aan adviezen en voorbeelden in het
‘Groot Apeldoorns landschaps kookboek’ en het
‘Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek’.
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Starterswoningen
Het is duidelijk dat de populatie van Wenum Wiesel

Wat Wenum Wiesel Wil

vergrijst. Voor starters en jonge gezinnen bestaat er

Meer betaalbare huur- en koopwoningen voor starters,

geen aanbod van goedkopere huur- of koopwoningen.

zowel kinderen van bewoners, als jonge gezinnen van

Hierdoor kunnen ook jonge mensen van buitenaf zich

buitenaf.

moeilijk vestigen in Wenum Wiesel. Het is voor de
nabije en verre toekomst wel van belang om te zorgen
dat door nieuwe aanwas van mensen er ook meer
kinderen kunnen opgroeien in de vrije, speelse en
inspirerende omgeving van Wenum Wiesel.

26

|

dorpsvisie wenum wiesel

Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪

Initiëren bouw Starterswoningen.

Senioren, zorg en gehandicapten
In

Wenum

Wiesel

zijn

ook

geen

specifieke

Wat Wenum Wiesel Wil

seniorenwoningen of appartementen. De mensen

De regelgeving m.b.t. verbouwing en /of bijbouwen

worden ouder en hebben een grotere zorgbehoefte.

moet worden aangepast en versoepeld.

Ze blijven hetliefste in hun eigen huis. Veelal wordt

In nieuwbouw kunnen zogenaamde kangoeroewoningen

dit opgelost door thuiszorg en woningaanpassingen

een oplossing bieden.

vanuit de WMO. De volgende stap bij ontbrekende

In bouwprogramma`s moeten voldoende, betaalbare

zorgmogelijkheden is dan vaak de onvermijdelijke

(geclusterde) seniorenwoningen en/of appartementen

opname in verpleeg- of verzorgingshuis. Helaas zien

worden opgenomen.

we voor de nabije toekomst alleen maar een toename
van deze omstandigheden door de in hoog tempo
toenemende vergrijzing. Toch zijn er oplossingen te
bedenken waardoor senioren en zorgbehoevende
inwoners langer in hun eigen omgeving kunnen blijven.
Verbouwing en woningsplitsing kunnen uitkomst bieden,

Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪
▪▪

Aanpassen regelgeving m.b.t. het splitsen van
woningen t.b.v. zorg;
Aanpassen regelgeving m.b.t. het uitbouwen
van de eigen woning t.b.v. zorg.

waardoor ouders bij kinderen kunnen blijven wonen en
omgekeerd. Dit betekent aanpassing van de huidige
regelgeving en een versoepeling van de vergunningen
m.b.t. uitbreiding van het woonoppervlak. Er is onder
sommige bewoners een grote behoefte aan het
verbouwen van hun eigen woning tot een zorgwoning.
Deze vorm van mantelzorg heeft gezien de stijgende
kosten van de externe zorgverlening ook nog eens een
financiële meerwaarde.

dorpsvisie wenum wiesel
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Bouwen
Het grootste deel van de bebouwing van Wenum

Wat Wenum Wiesel Wil

Wiesel is traditioneel te noemen. Boerderijen die in

De in de reacties genoemde mogelijkheid voor bij-

de loop der jaren verbouwd zijn, typisch Apeldoornse

en/of aanbouw aan bestaande woningen vraagt

woningen met puntdak en kleinschalige particuliere

bijzondere aandacht en gevoel voor ‘wat kan’. Moderne

initiatieven, waarvan enkele met moderne architectuur.

architectuur mag niet detoneren met al aanwezige

De meeste inwoners vinden het een goed idee dat

waarden. Er wordt met klem aandacht gevraagd voor

woningbouw binnen de dorpsgrenzen beperkt wordt.

de bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische

Tegelijk is duidelijk dat in de nieuwe bouwplannen

waarde van het gebied en het behoud en de versterking

gedacht moet worden aan starters, ouderen en mensen

daarvan. Men beschouwt zichzelf als “rentmeesters

die extra zorg nodig hebben. Daarnaast is er ook een

van de toekomst”. Enkele ondervraagden verzetten

duidelijke behoefte aan meer mogelijkheden voor

zich uitdrukkelijk tegen grote uitbreiding van het aantal

“Moderne architectuur
mag niet detoneren”

woningen; men vreest “inlijving” bij Apeldoorn. Het
merendeel is echter wel degelijk geïnteresseerd in
aanvullende woningbouw. Er is veel draagvlak voor
laagbouwwoningen voor starters, jonge gezinnen en
senioren (al dan niet in combinatie met zorgverlening).

kleine bedrijven aan huis. Ook boerenbedrijven vragen

Men wenst betaalbare woningen en dan voornamelijk

om andersoortige bijgebouwen om nevenactiviteiten

huurwoningen. Ook is er veel belangstelling voor

te kunnen ontwikkelen. Relatief veel ondervraagden

vrije kavels. Kleinschalige woon/werk functies (b.v.

hebben een uitgesproken aversie tegen hoogbouw. In

administratiekantoor e.d.) zijn mogelijk. Heel sterk

Wenum Wiesel spreekt men al over “hoogbouw” bij

scoort de wens naar de mogelijkheid van aan-, bij- of

gebouwen met meer dan twee woonlagen. Dit komt

verbouwing van bestaande woningen, zodat ouders

hier dan ook nauwelijks voor. Er is een tekort ontstaan

bij hun kinderen of andersom kunnen wonen. De

aan specifieke woningen, maar de inwoners willen

kavels zijn er over het algemeen groot genoeg voor

nadrukkelijk dat er rekening gehouden wordt met de

en het honoreert de wens van ouderen om langer

huidige structuur en cultuur.

zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ook het type

Toch zijn mede door het nadenken over deze dorpsvisie

van de kangoeroewoning als nieuwbouwvariant wordt

ideeën en oplossingen ontstaan voor de insluipende

genoemd.

problematiek van de vergrijzing en het vertrek van jonge
gezinnen. Met deze dorpsvisie, met een duidelijke taak
voor de toekomst van de woonbeleving van Wenum
Wiesel, is er ook een nieuw gevoel voor sociale cohesie
en dorpskernfunctie ontstaan. Met andere woorden...
men voelt zich weer meer betrokken bij de buurt!
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Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪
▪▪
▪▪

Aanpassen regelgeving m.b.t. het splitsen van
woningen t.b.v. zorg;
Aanpassen regelgeving m.b.t. het uitbouwen
van de eigen woning;
Voorkomen van overvloedige moderne
architectuur.

Regelgeving en rol van de gemeente/welstandcommissie
Voor Wenum Wiesel is sprake van een verouderd

Wat Wenum Wiesel Wil

en achterhaald bestemmingsplan. Het voldoet zeker

Wenum Wiesel is het waard er iets van te vinden en in

niet aan de eisen die voor dit dorp zouden moeten

de ontwikkeling voor de toekomst ervan te investeren.

gelden. Het zorgt ervoor dat mogelijke ideeën om

En daarmee bedoelen we niet alleen investering in

aan woningverbetering te werken en uitbreiding

de vorm van geld. Bewoners hopen bij de gemeente

van de dorpskern nu worden tegengehouden. Veel

een meer open en creatieve houding te vinden bij het

mensen hebben de indruk dat de gemeente vanuit

beoordelen van kleinschalige initiatieven van burgers.

bezuiniging en capaciteitsgebrek niet van plan is

Het is gewenst de regels wat soepeler te hanteren.

enig initiatief tot vernieuwing en verruiming van

Zeker waar het gaat om eigen initiatieven.

de regelgeving te ondernemen. Er is behoefte aan

van de architectonische- en landschappelijke kwaliteit

Wat de kinderen uit Wenum Wiesel
Willen

en behoud van historische bebouwing. Men heeft

Ook de kinderen van de basisschool is gevraagd naar

nog wel eens het gevoel dat er bij de gemeente met

hun mening over het (toekomstig) Wonen in Wenum

“twee maten” wordt gemeten. Anderzijds zijn er veel

Wiesel.

bewoners die juist pleiten voor snellere afhandeling

De reacties werden vastgelegd op tekeningen en

van bouwaanvragen en deregulering, vooral waar

aanvullend als volgt verwoord:

het gaat om verbouwing en interne woonaanpassing.

• Leuke, kleine huizen voor jonge en oude mensen;

Sommige bouwaanvragen zouden met toestemming

• Meer huizen en een echt Dorp;

in plaats van vergunning veel sneller kunnen worden

• Geen flats, maar boerderijen;

afgehandeld. Een onderwerp dat sommige mensen

• Geen nieuwbouw in de weilanden;

zorgen baart zijn de woonwagenlocaties. Deze vormen

• La Tour weg en woonboten in het kanaal.

duidelijkheid, transparantie, handhaving en bewaking

al jaren een onderwerp van gesprek als het gaat over
handhaving van de regelgeving en “het door de vingers
zien” van bouwverordeningen en welstand. Men heeft
vooral moeite met een eventuele aanleg van een
nieuwe woonwagenlocatie.

Al met al dus geen sprake van een generatiekloof!

Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪
▪▪
▪▪

Ontwikkelen van een rechtvaardig
bestemmingsplan, passend in de sfeer van de
Dorpsvisie;
Ontwikkelen van een dorpskern;
Voorkomen van nieuwbouw ‘in de weilanden’.

dorpsvisie wenum wiesel

|

29

5 Bedrijvigheid
Bebouwing van de unieke beekdalen wordt door de bewoners als
ongewenst beschouwd.
Over de naleving hiervan zijn opmerkingen gemaakt. De huidige
generaties zullen zich meer herkennen als bewoners van een buurt
waar de Nemef, Gerfa en Schimmel de bekendste bedrijven waren.
Door het verdwijnen van deze bedrijven ging er veel werkgelegenheid
verloren. Toch vinden de meeste inwoners het geen optie om in de
vrijgekomen fabriekspanden weer nieuwe industrie te vestigen. Men
wil graag duidelijkheid over de bestemming voor de locaties van de
genoemde bedrijven. Daarbij komt ook nog de onduidelijkheid wat
betreft de sanering van deze terreinen.

Ook de definitieve grens van het industrieterrein Stadhoudersmolen
en het aangrenzende industriegebied van Apeldoorn Noord leveren
vragen en bezorgdheid op bij de omwonenden.
De bewoners vinden het onaanvaardbaar dat telkens landelijk gebied
opgeofferd wordt aan de uitbreiding van industriegebied; en dat in
het grensgebied van het industriegebied rekening gehouden dient te
worden met de normen t.a.v. geluidsbelasting c.q. geluidsoverlast etc.
etc..
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Werkgelegenheid
Hoewel de bewoners zich bewust zijn van het belang van

Wat Wenum Wiesel Wil

de werkgelegenheid, wensen ze ook terughoudendheid

De inwoners willen duidelijk geen uitbreiding van (grote)

in het aantrekken van nieuwe bedrijven, industrie en

bedrijven meer in Wenum Wiesel. Bedrijven kunnen

bedrijvigheid in het algemeen.

zich vestigen op de bestaande bedrijventerreinen.
Bedrijven moeten ook niet weer gevestigd worden op

Een gevoelig punt is de intensieve veehouderij. Er

de oude locaties van de Nemef en Gerfa, omdat dan

bestaat – zeker na de MKZ-uitbraak in 2001 - bij een

alsnog weer een bedrijventerrein ontstaat.

aantal boeren behoefte om de veeteelt onder de loep te
nemen. Dit betekent voor sommigen dat de intensieve
veeteelt tot een eventuele optie zou behoren om het
bedrijf uit te breiden. Voor anderen is het een zeer
ongewenste optie, die niet in het huidige beleid van
verantwoorde veehouderij past. Helaas is het moeilijk
om hier een sluitende mening over te geven, aangezien
niet iedereen die dit onderwerp aangaat aanwezig was
op de startavond. Vanzelfsprekend is hier wel de kans
voor gegeven, maar er dient voorzichtig te worden
omgegaan met beleid op dit punt.

Wat de kinderen uit Wenum Wiesel
Willen

▪▪
▪▪
▪▪

Geen fabrieken;
Meer vrijheid;
Meer plantenbedrijven.

Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪
▪▪
▪▪

Inspreken op nieuw ontwikkeld beleid ter
voorkoming van intensieve veeteelt;
Voorkomen van uitbreiding van (grote) bedrijven
in Wenum Wiesel;
Bevorderen van het plaatsen van grote(re)
bedrijven op de nabijgelegen, bestaande
bedrijventerreinen.
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Kleine Bedrijven
In de inleiding van dit onderwerp is al aangegeven

Wat Wenum Wiesel Wil

dat veel mensen zoeken naar mogelijkheden voor

De behoefte aan meer werkruimte, om als ZZP-er

een bedrijf aan huis. De zogenaamde ZZP-ers

werkzaamheden aan huis uit te voeren is groot. Hieraan

(Zelfstandigen Zonder Personeel) hebben behoefte

zal aandacht moeten worden besteed.

aan extra ruimte of stalling, zodat zij aan huis hun
werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit onderwerp
moet wel goed worden onderzocht om wildgroei van
allerlei bijgebouwen te voorkomen.

Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪

Zorgen voor uitbreiding van de mogelijkheden
van ZZP’ers om ‘aan huis’ te werken.

Gevestigde Bedrijven
Gevestigde

bedrijven

willen

kunnen

uitbreiden.

Wat Wenum Wiesel Wil

Maar het algemene beeld is dat de inwoners geen

(Kleine) bedrijven moeten beperkt kunnen uitbreiden,

uitbreiding wensen van de grote bedrijven binnen de

maar er mag geen grote industrie ontstaan. Grenzen

dorpsgrenzen. Men staat wel open voor het uitbreiden

om dit te bepalen moeten duidelijk worden aangegeven.

van bedrijvigheid in algemene zin, als hiermee bedoeld
wordt dat kleine bedrijven en agrarische activiteiten hun
uitbreiding moeten kunnen vinden op het platteland,
zolang dit geen overlast geeft aan direct omwonenden.

32

|

dorpsvisie wenum wiesel

Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪
▪▪

Voorkomen van uitbreiding van grote bedrijven;
Stimuleren van een beperkte uitbreiding van
kleine bedrijven.

Autohandel
Bijna niemand maakt een punt van de autohandel

Wat Wenum Wiesel Wil

die nu vooral aan de Zwolseweg is gevestigd. Drie

Men wenst geen uitbreiding van de autohandel in

punten werden tijdens de startbijeenkomst van deze

Wenum Wiesel.

dorpsvisie toegekend aan `autohandel weg uit Wenum
Wiesel`. Deze zijn waarschijnlijk afkomstig van direct
omwonenden, maar het lijkt geen dringend onderwerp
te zijn. Waarschijnlijk hebben de inwoners gemerkt

Actiepunten voor Dorpsraad

▪▪

Er wordt voor dit onderwerp geen actie
benoemd.

dat er een duidelijk beleid is vanuit de gemeente wat
betreft het terugdringen van de autohandel in Wenum
Wiesel.

dorpsvisie wenum wiesel
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6 Verkeer
Kijkend naar Wenum Wiesel openbaart het tweelingdorp zich
als een dorp in een natuurlijke omgeving met weinig fietsen voetpaden langs de wegen en een beperkt aantal fiets-,
wandel- en ruiterpaden door de natuur.
Voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer is er feitelijk
maar één echte doorgaande weg: de Zwolseweg. Veel
verkeer (ook doorgaand verkeer) maakt gebruik van
de overige, lokale wegen, waar auto’s, vrachtverkeer,
tractoren, motoren, brommers, fietsen, voetgangers
en ruiters de weg moeten delen. De lokale wegen
worden ook gebruikt als sluiproute voor verkeer van en
naar het industrieterrein de Stadhoudersmolen en het
bedrijvenpark Apeldoorn Noord waardoor een grote
verkeersdruk op de smalle wegen wordt gelegd. Op de
Zwolseweg is wel een apart fietspad maar geen voetpad
en langs de lokale wegen ontbreken beide.
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Problematiek doorgaande wegen i.c. Zwolseweg
In Wenum Wiesel is feitelijk alleen de Zwolseweg een

van het fietspad, bij voorkeur door een natuurlijke

doorgaande weg. De inwoners ervaren de Zwolseweg

afscheiding bijv. een haag.

als onveilig, de weg wordt als racebaan ervaren, de

Intensief controleren op naleving van de

maximumsnelheid is te hoog en de controle op naleving

maximumsnelheid.

ervan is slecht. De wens is een veiliger Zwolseweg,

geven een onveilig gevoel. De Zwolseweg is erg

Wat de kinderen van Wenum Wiesel
willen

druk en de situatie bij de kruisingen in de Zwolseweg

Een veiliger Zwolseweg met hulp bij het oversteken,

wordt als gevaarlijk ervaren (m.n. de kruising met de

meer flitspalen, verkeersdrempels, een stoep langs de

Papegaaiweg, waar veel schoolkinderen oversteken).

drukke weg, verkeerslichten, meer verkeersborden die

m.n. het zware verkeer en de zware (gelede) bussen

Wat Wenum Wiesel Wil
Een veiliger Zwolseweg door het 50 km-gebied te
vergroten (vanaf Slijterij De Hamer tot kruispunt met
de Ramsbrugweg).
Meer veiligheid op de kruisingen van alle in Wenum
Wiesel gelegen lokale wegen (30 of 60 km/u zone) met
de doorgaande Zwolseweg (80 km/u).
De kruispunten beter markeren.
Meer veiligheid voor fietser en voetganger door
voornamelijk bij kruisingen de autobaan te scheiden

de maximumsnelheid aangeven en zebrapaden.

Actie door de Dorpsraad van Wenum
Wiesel

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Opstellen van een ‘verkeersplan’ Wenum
Wiesel;
Verbeteren veiligheid Zwolseweg;
Verberen veiligheid op kruisingen met lokale
wegen;
Uitvoeren intensieve controle op
maximumsnelheid.
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Problematiek lokale wegen
Het verkeersvolume dat zich over de lokale wegen

reductie van het sluipverkeer en het zware verkeer

verplaatst is groot te noemen, terwijl het verkeer met

over de lokale wegen tot gevolg hebben.

bestemming Wenum Wiesel waarschijnlijk maar een

Meer

klein deel is daarvan is. De gevoelde verkeersdruk

weggebruikers: fietsers, voetgangers en ruiters.

wordt waarschijnlijk nog versterkt doordat het

Er is een grote behoefte aan parkeerruimte aan de

overgrote deel van de lokale wegen relatief smal is

Papegaaiweg voor de schoolmedewerkers en de

en geen apart fiets- of voetpad heeft. Dit betekent

brengende en halende ouders van schoolkinderen.

concreet dat een ruiter, fietser of voetganger die op

Betere verkeerssluizen, controle op naleving van de

weg is naar zijn huis of bestemming, de windvlaag van

maximumsnelheid en verbetering van de parkeersituatie

de ‘langszoevende’ auto’s en tractoren letterlijk voelt

aan weerszijden van de Oude Zwolseweg.

en dit als heel onveilig ervaart.

Meer 30 -en 60-kmzones moeten worden ingesteld en

Het sluipverkeer over de lokale wegen van Wenum

meer controle op de maximumsnelheid om het belang

Wiesel vindt men het meest storend. Het betreft

van een lagere snelheid kracht bij te zetten.

nagenoeg het gehele oppervlak van Wenum Wiesel:

Het zou kunnen zijn dat het oplossen van bepaalde

van Kathage tot Greutelseweg, van Ramsbrugweg

knelpunten weer nieuwe problemen oplevert. Zo

tot Hogekampweg, vooral de route Plasweideweg

zou het terugdringen van het verkeer op de Oude

Fluitersweg wordt als zeer druk ervaren.

Zwolseweg tot een toename van verkeersdrukte op de

De Oude Zwolseweg is één van de meest dicht bewoonde

Zwolseweg kunnen leiden.

straten van Wenum Wiesel. De verkeer¬situatie op

ruimte

voor

de

verschillende

soorten

fietser en voetganger en er is voor parkerende auto’s

Wat de kinderen uit Wenum Wiesel
willen

eigenlijk geen plaats (ze staan op de stoep).

Een stoep langs de drukke wegen, zebrapaden en

De snelheid op de lokale wegen is te hoog, ondanks

duidelijker aanwijzingen bij zijwegen.

de Oude Zwolseweg wordt als onveilig ervaren voor

de 30 km-zones. De naleving van de 30 km/u resp. 60
km/u in de aangegeven zones wordt als onvoldoende
ervaren.
Rondom de Beatrix school aan de Papegaaiweg vindt
men de verkeersituatie onoverzichtelijk en onveilig,
vooral op de tijden dat ouders hun kinderen naar school
brengen respectievelijk afhalen.

Wat Wenum Wiesel Wil
De lokale wegen zijn noodzakelijk voor het lokale
c.q. het bestemmingsverkeer. Al het overige (zware)
autoverkeer moet worden geweerd. Het afsluiten van
de Fluitersweg en de Hogekampweg zal een zeer sterke

36

|

dorpsvisie wenum wiesel

Actie door de Dorpsraad van Wenum
Wiesel

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Terugdringen van sluipverkeer in Wenum
Wiesel;
Scheiden van weggebruikers: wandelaars,
fietsers en ruiters;
Reduceren van zwaar verkeer;
Aanbrengen van verkeerssluizen en
parkeerruimte aan de Oude Zwolseweg.
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Paden in Wenum Wiesel
De veiligheid van voetganger, fietser en ruiter moet

wegen ’s winters strooien, veilig parkeren bij WWNNA,

voorop staan. Dat betekent meer aandacht voor een

overhangende en laaghangende takken eerder snoeien,

eigen ruimte, dat betekent ook dus minder brommers en

stil asfalt voor de Zwolse- en de Oude Zwolseweg en

meer verlichting op fietspaden (m.n. de oude spoorlijn).

geen nieuwe wegen erbij.

Er moet een betere verbinding voor fietsers vanuit
Wenum Wiesel naar de Stadhoudersmolen komen.
Er is ook grote behoefte aan voet- en wandelpaden
in het gebied Wenum Wiesel, niet alleen om meer te
genieten van de natuur, maar vooral ook om je als
voetganger veiliger te verplaatsen en te wandelen en
niet overreden te worden door fiets, brommer of auto.

Wat Wenum Wiesel Wil
Meer en veiliger ruimte voor voetgangers, fietsers en
ruiters die ook gebruik moeten maken van de relatief
smalle wegen.
Een voetganger (en rolstoelgebruiker) moet zich veiliger

Wat de kinderen uit Wenum Wiesel
willen

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Plaatsen van flitspalen;
Hulp bij oversteken;
Verbeteren oversteek bij ‘de bakker’ aan de
Zwolseweg;
Meer drempels in de wegen;
Aanbrengen van een stoep langs drukke
wegen;
Aandacht voor ‘te snel rijden’;
Meer ruiterpaden in Wenum Wiesel.

wegen m.n. de Oude Zwolseweg en de Papegaaiweg.

Actie door de Dorpsraad van Wenum
Wiesel

Meer fiets- , voet- , en ruiterpaden door de mooie

Uitbreiden van ruimte voor voetgangers,

kunnen verplaatsen op de Zwolseweg en de lokale

omgeving die Wenum Wiesel te bieden heeft: bossen,
velden en het kroondomein.
Het oude spoortracé ter plaatse van de Koningsbeek,

▪▪
▪▪

fietsers en ruiters op smalle wegen;
Verantwoord uitbreiden van verlichting op
de ‘donkere paden’, waarbij voorkomen moet

De Jagershuizen en Termaaden is voor veel kinderen

worden dat er een grote toename ontstaat van

een speelplek en een fijne omgeving voor wandelaars.

‘lichtvervuiling’.

Door deze toegenomen ‘verkeersdruk’ is de situatie ter
plaatse onveilig; hier moet meer aandacht voor zijn.

▪▪

Meer aandacht voor operationele zaken als
snoeien, strooien en parkeren.

Er moet ook meer aandacht zijn voor algemene zaken
zoals veilige wegen, meer en betere verlichting op de
doorgaande wegen en de lokale wegen. Op meer lokale

“Meer en veiliger ruimte voor
voetgangers, fietsers en ruiters”
dorpsvisie wenum wiesel
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7 Diversen
Het thema diversen bestaat uit een aantal onderwerpen die de
bezoekers van de startbijeenkomst niet bij de andere thema`s onder
konden brengen. In verhouding tot de andere thema`s zijn hier veel
minder standpunten over, maar dit levert toch drie duidelijke rubrieken
op.

Overlast
Hierbij moet gesteld worden dat overlast meestal wordt ervaren
door mensen die pas later in Wenum Wiesel zijn komen wonen, de
zogenaamde “buitenpoorters”.
Zij ervaren bepaalde omgevingsfactoren (geluid en stank) als overlast,
terwijl de oorspronkelijke bewoners van dit gebied vinden dat dit
soort geluiden en activiteiten normaal zijn voor het landelijk wonen.
De controverse in dit onderwerp bestaat dus ook uit de vraag of de
buitenpoorters zich beter zouden moeten aanpassen aan de landelijke
omgeving. De gewenste situatie zou zijn dat toekomstige inwoners zich
eerder verdiepen in en zich voorbereiden op het wonen in Wenum Wiesel,
zodat zij weten wat het wonen in het landelijke gebied met zich meebrengt.

Geluid
Een aantal – vooral nieuwe – inwoners vindt dat de geluidsnorm in het
stiltegebied van Wiesel beter gehandhaafd moet worden. Men noemt
brommers, vliegtuigen en voetbalfeestjes. Ook de vliegroute vanuit
Teuge wordt als overlastveroorzaker genoemd.
Geluidsnormen moeten gehandhaafd worden, getoetst aan het
toegestane aantal decibellen.
Klachten hierover dienen door de gemeente serieus bekeken te worden.

Honden en paarden
Een aantal bewoners geeft aan graag een hondenuitlaatplaats te
zien binnen de ‘bebouwde kom’ van Wenum Wiesel.

Inwoners

binnen de bebouwde kom betalen immers hondenbelasting. Buiten
de ‘bebouwde kom’ is voldoende plaats om honden ongestoord
uit te laten. Nu worden bij de Wenumse Watermolen veel honden
uitgelaten. Ook ergeren enkele bewoners zich aan de uitwerpselen
van paarden.
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Telecommunicatie
De telefonische bereikbaarheid voor wat betreft de

Wat de kinderen uit Wenum Wiesel
willen

mobiele telefonie is niet optimaal. Buiten de bebouwde

Hondenuitlaatplaats. In verhouding tot de

kom ligt er geen bekabeling, binnen de bebouwde kom
ligt wel een kabelnetwerk. Het zou mooi zijn als er
een mast voor mobiele telefonie en een kabelnetwerk
zouden komen.

Wat Wenum Wiesel Wil

▪▪

Toekomstige

bewoners

zouden

via

hun

makelaar, een folder, de dorpsvisie of in contact
met een buurtcontactpersoon, geïnformeerd
kunnen worden over de geluiden, activiteiten
en de sfeer van het landelijk wonen, zodat ze
van te voren een goed beeld hebben van wat ze

▪▪
▪▪

kunnen verwachten.
Een uitlaatplaats voor honden, of de
hondenbelasting afschaffen.
Borden bij de Wenumse watermolen: verboden
honden uit te laten.

▪▪

andere onderwerpen vinden kinderen dit een

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

belangrijk punt;

▪▪
▪▪

ouderen, zodat ze geen last hebben van de rook;

Door de buurtvereniging uitgezette routes en
speurtochten;
Een mascotte die Wenum Wiesel symboliseert.
Vrije tijd, daar zouden ze graag meer van
hebben.
Rookruimtes en borden met “verboden te
roken”, daar waar de kinderen samen zijn met

Een hangplek, waar ze lekker beschut kunnen
chillen;
Er moet meer voor toeristen worden gedaan.

Actie door de Dorpsraad van Wenum
Wiesel

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Opstellen van een informatiefolder ten behoeve
van potentiële nieuwe bewoners;
Zorgen voor fiets- en speurtochten, uitgezet
door de buurtvereniging;
Daar waar nodig aandacht vragen voor rookvrije
ruimte;
Zorgen voor een uitlaatplaats voor honden, of
hondenbelasting (laten) afschaffen;
Borden

laten

plaatsen

bij

de

Wenumse

watermolen: verboden honden uit te laten.
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Bijlage 1
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