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Onderwerp: Toekomst  Wapenveld. 

 

Geacht bestuur, 

Allereerst wil ik jullie complimenteren met datgene wat er de afgelopen jaren in Wapenveld  is 

veranderd. Jullie rol daarin als aanjager, initiator en netwerker is bepaald bijzonder en verdient 

navolging in de rest van de gemeente. Dat is nodig als we de  gemeente Heerde nog beter op de 

kaart willen zetten. 

Daarnaast wil ik met deze brief nogmaals laten weten dat ik als fractievoorzitter van de PvdA Heerde 

erg blij was met het forum dat jullie op donderdag 27 februari aan de politiek boden om onze 

dromen over Wapenveld met jullie en het publiek te delen. Er komt een vervolg op deze bijeenkomst, 

vertelden jullie toen en daar is de PvdA zeker blij mee.  

Mijn droom voor de komende 4 jaren over de toekomst van Wapenveld  betrof o.a.: 

 Een bevaarbaar Apeldoorns Kanaal waarbij de bruggen ook op zondag open en dicht gaan; 

 Een laagdrempelige horecagelegenheid (bijvoorbeeld à la Limburgia te Heerde) waar 

iedereen, ongeacht zijn of haar (levens- of geloofs-) overtuigingen, binnen moet kunnen 

lopen. Dat deze laagdrempelige horecagelegenheid ook op de zondag open is lijkt de PvdA 

vanzelfsprekend; 

 Realisatie van een aansprekend bezoekerscentrum in en rondom het oude gemaal van het 

waterschap; 

 Realisatie van het zogenaamde BO HOTEL bijvoorbeeld op het terrein van de voormalige 

Berghuizer Papier Fabriek. Dit ontwerp waarbij al een ondernemer betrokken is, won 

overigens de Gelderse Innovatieprijs 2013; 

Deze droomfragmenten komen, bij realisatie, het leefklimaat van het dorp Wapenveld ten goede en 

hebben positieve gevolgen voor het ondernemersklimaat. De realisatie van deze onderwerpen 

maken Wapenveld nog aantrekkelijker voor toeristen en is het van belang dat er ook faciliteiten voor 

hen zijn in Wapenveld. Het eerder genoemde BO HOTEL en het bezoekerscentrum bij het gemaal 

zouden hier in kunnen voorzien. Daarnaast zijn er de verdere ontwikkeling van Erve IJzerman en ook 

de mogelijkheden bij het Zwarte Paard. Voor de PvdA is het erg belangrijk dat al deze genoemde 

voorzieningen een echt openbaar karakter krijgen. Dat wil zeggen voor iedereen toegankelijk en dit 

op alle dagen van de week. Dit zal de aantrekkelijkheid voor zowel onze eigen inwoners als voor de 

toeristen ten goede komen. 

 



Ik ben, namens de PvdA, benieuwd hoe het bestuur van de Dorpsraad Wapenveld dit ziet en welke 

rol daarbij voor hen is weggelegd. Ik zou daarbij graag horen wat jullie vinden van het belang van het  

openbare karakter en van het voorstel op iedere dag open te kunnen zijn.  

Ten slotte vraag ik jullie aandacht voor de nieuwe gemeenschapsvoorziening in Wapenveld. Ik 

realiseer mij daarbij natuurlijk dat de Dorpsraad daar wellicht geen directe zeggenschap over heeft 

maar ook dat de Dorpsraad Wapenveld daar wel haar invloed heeft. Ik zou graag de visie van de 

Dorpsraad Wapenveld horen als het gaat om openingstijden/dagen en de toegankelijkheid voor 

verschillende groeperingen die in Wapenveld woonachtig zijn. Onze insteek daarbij is dat iedereen er 

toe doet en dat iedereen gebruik moet kunnen maken van genoemde Gemeenschapsvoorziening en 

zich daar ook thuis moet voelen. Mijn vraag is of u dit herkent en op welke wijze dit kan worden 

meegenomen. 

Ik kijk uit naar jullie reactie. 

 

Vriendelijke groet 

Siebren Buist 

Fractievoorzitter PvdA Heerde 


