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Onderwerp: uw brief Toekomst Wapenveld  

Wapenveld, 19 maart 2014  

Geachte heer Buist, 

Ook wij kijken met veel plezier terug op het verkiezingsdebat van 27 februari. Van meet af aan is 

onze insteek geweest dat er een goede verhouding moet zijn tussen de Dorpsraad, het openbaar 

bestuur en de gemeentelijke politiek. We zijn dan ook blij dat ons voorstel om deze bijeenkomst een 

jaarlijks vervolg te geven, unaniem werd ondersteund.  

U noemt enkele concrete zaken uit de veelheid aan onderwerpen die er in Wapenveld spelen. In zijn 

algemeenheid merken we op dat onze eerste prioriteit is de uitvoering van de zaken genoemd in het 

Dorpsplan Wapenveld. Die zijn in overleg met de bevolking vastgesteld en daar hebben we onze 

handen meer dan vol aan. Op dit moment werken we aan een evaluatie van het Dorpsplan over de 

jaren 2011-2013 en aan de opdrachten die ons nog resten in combinatie met nieuwe ontwikkelingen. 

Uiteraard gaan we hierover weer in gesprek met de inwoners van Wapenveld.  

U noemt enkele concrete punten uit uw ‘droom’. We merken daarover op dat het onderwerp gemaal 

Pouwel Bakhuis getrokken wordt door de Stichting Recreatie Wapenveld in overleg met het 

Waterschap Vallei en Veluwe. Als het gaat om het Bo-Hotel is dit een zaak van particulier initiatief, 

beide zijn ontwikkelingen die, zoals u stelt, de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in 

Wapenveld ten goede komen.  Op dit moment zien wij hier voor ons geen rol weggelegd anders dan 

van morele ondersteuning.  

De ‘rode draad’ in uw brief is de vraag om het openbare karakter van voorzieningen etc. Zoals u al 

opmerkt heeft de Dorpsraad hier geen directe zeggenschap over. En dat willen we ook maar zo 

houden. Het is aan ondernemers zelf om te beslissen of men wel op zondag open is, het is aan de 

beheerder van het Apeldoorns kanaal, het Waterschap, om te beslissen over het gebruik van de 

bruggen en het is aan de autonome stichtingen als Erve IJzerman zelf om te beslissen over de 

openingstijden.  Wij zien het als onze taak, zoals we bij het Zwarte Paard ook daadwerkelijk doen, om 

geïnteresseerde ondernemers en de eigenaar met elkaar in contact te brengen. Of, zoals we bij de 

reddingsactie Berghuizer Bad hebben gedaan, zo’n actie te faciliteren.  



 

Ten aanzien van de gemeenschapsvoorziening is deze nu nog in beheer bij de gemeente en het is de 

bedoeling het beheer over te dragen aan de stichting Hof van Cramer i.o. De Dorpsraad heeft het 

initiatief genomen voor de oprichting van deze stichting maar we gaan verder niet op de stoel van 

stichtingsbesturen of ondernemers zitten.  

Samenvattend: wij laten het aan de gemeenschap Wapenveld en de partijen die daarin opereren zelf 

over invulling te geven aan de zaken waar zij zelf verantwoordelijk voor zijn.  

Met vriendelijke groeten 

Namens het bestuur van de Dorpsraad Johan Horst, vice-voorzitter 

 


