
 

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders op 

grond van artikel 34 van het reglement van Orde. 

Apeldoorn, 27 januari 2014 

Geacht College, 

Sinds enige jaren ijvert de Dorpsraad Wenum/Wiesel en Noord Apeldoorn 

voor een Multi Funktioneel Centrum. Dit staat onder andere verwoord in 

de speerpuntennotitie van de Dorpsraad van april 2011. D66 volgt het 

proces sinds de aanvang en verbaast zich over het verloop hiervan. 

De Dorpsraad verwoordt in de notitie, maar ook in de Dorpsvisie het 

verlangen van de bewoners om te komen tot een “dorpshart”, zoals dat 

voor het merendeel van de dorpen en de wijken geldt, maar in dat deel 

van Apeldoorn er niet is. Voor een aantal activiteiten wordt tweemaal per 

week van Accres de Wenumse Watermolen gehuurd. De Wenumse 

Watermolen, eigendom van de gemeente Apeldoorn, bestaat al sinds 

1313, is nog in authentieke staat en regelmatig in bedrijf, en is van grote 

culturele en historische waarde. De gemeente wil de Watermolen als 

vastgoed afstoten. 

Het dorp heeft het verlangen geuit om de Wenumse Watermolen met 

bijbehorende gebouwen en grond te behouden en in een Stichting onder 

te brengen met als doel er een Multi Funktioneel Centrum van te maken. 

Zodat er bijvoorbeeld kan worden vergaderd, gesport, toneel kan 

gespeeld. Een inloopmogelijkheid voor ouderen, een bibliotheek, maar 

ook een jongerensoos, dat laatste wordt nu verhinderd binnen het 

huurcontract met Accres. Er zijn legio invullingen te bedenken met als 

vertrekpunt de wensen van de bewoners. 

De sociale cohesie binnen het dorp is groot. Er is echter geen bindend 

element, geen plek waar men elkaar kan ontmoeten, geen kern, geen 

hart. Andere mogelijkheden binnen Wenum/Wiesel om een MFC op te 



zetten zijn, ook door de gemeente, onderzocht. De Wenumse Watermolen 

bleek echter bij uitstek de beste gelegenheid voor het doel dat de 

dorpsbewoners voor ogen staat. 

De Dorpsraad heeft, samen met een aantal ambtenaren van de gemeente  

en andere partijen zoals de Van der Bentstichting en de Stichting Gelders 

Landschap en Gelderse Kastelen, alle mogelijkheden de laatste anderhalf 

jaar onderzocht om de aankoop van de gemeente van de Wenumse 

Watermolen op de één of andere manier mogelijk te maken. Het is de 

Dorpsraad gelukt om investeerders te vinden, die mee willen denken én 

mee willen doen. Op 10 september 2012 is er een bijeenkomst geweest 

waarbij men het eens was over de noodzaak om te komen tot een 

Stichting Ensemble Wenumse Watermolen met als basis Cultuur en 

Natuur en te exploiteren in het belang van de bewoners.Er zijn vergaande 

plannen, waarvoor de medewerking van de gemeente noodzakelijk is.  

Wij hebben daarom over dit proces de volgende vragen aan het college: 

 1)Is het college het met ons eens dat de wens van de inwoners 

vanWenum/Wiesel en hetnoordelijk deel van Apeldoorn begrijpelijk en 

legitiem is. 

Zo nee, waarom niet? 

2)Is het college het met ons eens dat al het mogelijke moet worden 

gedaan om het ensemble, de Wenumse Watermolen met bijgebouwen, 

cultuurhistorisch als één geheel te bewaren en niet uit commerciële 

overwegingen uit elkaar te laten vallen in onderdelen? 

Welke stappen heeft het college tot dusver ondernemen om de door ons 

gewenste eenheid te realiseren? 

3)Op 29 augustus 2011 heeft de Dorpsraad een brief aan B en W 

geschreven met daarin de vraag om als serieuze partij bij de verkoop van 

te worden behandeld. 

Kan het college aangeven welke activiteiten zij heeft ondernomen met de 

betrekking tot de wens van de dorpsraad om haar daarin te steunen met 

als doel de realisatie mogelijk te maken? 



 

4)Is het college met ons van mening, dat waar de gemeente wil uitstralen 

dat inwoners, als zij met initiatieven moeten en mogen komen, er van de 

kant van het college de grootst mogelijke inzet gevraagd mag worden om 

met een positieve inzet te kijken naar wat mogelijk is en daarover binnen 

redelijke termijn duidelijkheid te geven? 

Zo nee, waarom niet? 

5)Is het college met ons van mening, dat daar waar de mogelijkheid 

bestaat om bijzondere, in dit geval historische, objecten te koppelen aan 

maatschappelijke wensen van buurt, wijk en dorp, in sommige gevallen dit 

belang groter kan zijn dat het commercieel belang? 

Zo nee, waarom niet? 

6)Kan het college ons toezeggen, dat richting de bovengenoemde 

dorpsraad en de bewoners die zij vertegenwoordigt met inachtneming van 

het bovenstaande, binnen afzienbare tijd duidelijkheid wordt verschaft? 

Zo nee, waarom niet? 

7) Begin september 2011 kon uit de besluitenlijst van B en W de conclusie 

worden getrokken dat de provincie openstaat voor een bijdrage tot het 

stichten van zogenaamde “Kulturhuse”. Viel een eventuele aankoop dan 

wel regeling via de provincie onder de mogelijkheid voor bewoners om de 

Watermolen tot dat doel aan te kopen? Is dat door het college 

onderzocht? En met welk resultaat? 
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