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1.

Inleiding

Aanleiding

Om een goed beeld te krijgen wat er op dit moment leeft bij de bewoners in Wanneperveen heeft het
bestuur van Vereniging Dorpsbelang Wanneperveen ervoor gekozen een nieuw dorpsplan op te laten
stellen.
Voor dorpsbewoners is het belangrijk om regelmatig na te denken over hun dorp. Bewust te zijn van
hun huidige leefomgeving en de kwaliteit van de leefbaarheid. Het is voor het bestuur van Vereniging
Dorpsbelang Wanneperveen als vertegenwoordigers van de bewoners van belang om vooruit te
denken over de kwaliteit van de leefbaarheid. Nu en in de toekomst.
Door het opstellen van een dorpsplan kijken de bewoners naar hun dorps- en hun leefomgeving. Het
betekent met elkaar de balans opmaken van positieve en negatieve punten, van knelpunten en
verbeteringsmogelijkheden in het dorp, van wensen van bewoners.
In het dorpsplan staat het oordeel van de bewoners over de eigen situatie centraal. Een dorpsplan
vormt een eenduidig beeld van het dorp opgesteld door bewoners. Daarnaast is het een
werkdocument aan de hand waarvan het bestuur van Vereniging Dorpsbelang Wanneperveen hun
beleid en doelstellingen kunnen bepalen. Met een dorpsplan maken de bewoners van Wanneperveen
het bestuur van de gemeente Steenwijkerland duidelijk wat er leeft in en om Wanneperveen.
In 2002 heeft het bestuur van Dorpsbelang Wanneperveen samen met bewoners het tweede
dorpsplan ( in 1996 is het eerste dorpsplan gerealiseerd) opgesteld en aangeboden aan het bestuur
van de gemeente Steenwijkerland. Veel actiepunten uit dit tweede dorpsplan zijn inmiddels
gerealiseerd, andere punten zijn niet meer actueel. In het tweede dorpsplan is ook geadviseerd om
eens in de vijf jaar een geheel nieuw dorpsplan op te stellen.
Na ruim 7 jaar heeft het bestuur van Dorpsbelang besloten dat het tijd is voor een nieuw dorpsplan.
Voor de realisatie heeft het bestuur het adviesbureau “Bureau Buiten” de opdracht gegeven de
werkgroep te begeleiden
Werkwijze en verantwoording:

Op verzoek van het bestuur heeft een werkgroep bestaande uit 7 leden gewerkt aan de realisatie van
dit nieuwe dorpsplan voor Wanneperveen. De werkgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers
van bewoners, jongeren, senioren, ondernemers en het bestuur van Dorpsbelang.
Om tot een nieuw dorpsplan te komen zijn de volgende stappen ondernomen:
- Op 15 april 2009 is tijdens de algemene leden vergadering de opzet voor het nieuwe
dorpsplan uiteengezet. De aanwezige bewoners hebben een keuze gemaakt uit de
verschillende leefbaarheidsthema’s. Gekozen is voor de volgende onderwerpen:
Voorzieningen, verkeer en openbaar vervoer, leefomgeving, recreatie en toerisme,
samenwerking en communicatie en woningbouw.
- In de periode eind mei – half juni is bij elk huisadres een enquêteformulier afgeleverd en
retour ontvangen.
- Tussen eind augustus en half oktober is er door de 7de en 8ste groep van de basisscholen
De Wennepe en ’t Vonder gewerkt aan het project leefbaarheid. De leerlingen hebben dit
project gepresenteerd op 13 oktober tijdens een bewonersavond met als thema “leefbaarheid
en Wanneperveen”.
- Op 15 september hebben de leden van ondernemersvereniging gediscussieerd over het thema
‘leefbaarheid en Wanneperveen”
- Op 16 september is er over leefbaarheid gediscussieerd met het bestuur van Comité Welzijn
Ouderen Wanneperveen en de activiteitencommissie uit het wooncomplex De Perelaar.
- Het concept dorpsplan met plan van aanpak heeft op verschillende plaatsen ter inzage
gelegen na een vooraankondiging op de website en de Nieuwsbode.
- Op 13 oktober is het concept dorpsplan met plan van aanpak besproken op een
bewonersavond met het bestuur van Dorpsbelang.
- Na accordering wordt de definitieve versie van het dorpsplan aangeboden door het bestuur
van Dorpsbelang Wanneperveen aan het bestuur van de gemeente Steenwijkerland.
Waarbij concrete afspraken tussen partijen gemaakt wordt aan de hand van het plan van
aanpak ofwel de dorpsagenda voor de komende 5 jaar.
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Leeswijzer:

Het dorpsplan start met een samenvatting. Vervolgens wordt elk onderwerp in een afzonderlijk
hoofdstuk uitgewerkt. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met de beschrijving van diverse wensen en de
daarbij behorende actiepunten met tot slot een plan van aanpak.

Werkgroep aan de slag om de resultaten te verwerken.
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2.. Samenvatting

Uit het groot aantal retour ontvangen enquêtes blijkt de grote betrokkenheid van de bewoners als het
gaat om de leefbaarheid in het dorp.
Voorzieningen:
Met het vertrek van primaire voorzieningen zoals de supermarkt en het postagentschap verliest het
dorp aan leefbaarheid en aan aantrekkingskracht voor jongere bewoners, toeristen en potentiële
nieuwkomers.
Het behoud van een pinautomaat is van groot belang.
Voor de jeugd en jongeren, vooral voor meisjes, zijn er te beperkte mogelijkheden op het gebied van
sport en spel.
Het aantal mogelijkheden voor activiteiten voor senioren is te beperkt.
Het behoud van een peuterspeelzaal wordt als essentieel ervaren.
Verkeer:
De onduidelijke en onoverzichtelijke verkeersverwijzingen leiden vooral in het toeristenseizoen tot
verkeerschaos.
Ontevredenheid bestaat over de routeborden in het dorp.
Rondom de scholen is een groot parkeerprobleem, de veiligheid staat onder grote druk.
De verkeersveiligheid is slecht gewaarborgd op enkele locaties vooral op de Veneweg.
Onderhoud aan fiets- en wandelpaden, bermen en beschoeiingen is noodzakelijk om de veiligheid te
waarborgen.
De sociale- en verkeersveiligheid zijn in geding door onvoldoende verlichting langs de Veneweg en het
fietspad richting Giethoorn.
Het pad naar de Uitkijktoren moet veiliger en toegankelijker.
Algemene tevredenheid bestaat over het beheer van de natuur in en om Wanneperveen.
Afval en zwerfvuil wordt door de meesten als een terugkomend hinderlijk probleem ervaren.
Er bestaat algemene tevredenheid over de bestaande recreatie in Wanneperveen.
Uitbreiding van recreatieve en toeristische mogelijkheden wordt als positief ervaren. Goed voor de
werkgelegenheid en de leefbaarheid van Wanneperveen.
De mogelijkheden voor uitbreiding van recreatie en toerisme op het water moeten uitgewerkt worden.
Onduidelijkheid heerst over het toeristische en recreatief beleid voor Wanneperveen door de
gemeente Steenwijkerland. Wordt Wanneperveen bestempeld als ‘een slapend dorp’?
Afstemming over evenementen en activiteiten moet meer plaatsvinden.
Informatieborden met plattegronden zijn onvoldoende aanwezig in Wanneperveen.
Zet Wanneperveen op de kaart met een samen gebouwde informatieve en goed toegankelijke
website.
Meer aandacht vanuit de gemeente voor Wanneperveen.
Verbetering is nodig in de communicatie en samenwerking tussen verenigingen en organisaties.
Meer aandacht voor de behoefte van betaalbare huurwoningen voor starters.
De procedures voor wijzigingen in bestemmingsplan nemen onnodig veel tijd.
Nieuwbouw moet gericht zijn op betaalbare woningen voor starters.
Het dorpsaanzicht kan beter door onderhoud en het inrichten van openbare ruimtes.
Streekeigen bebouwing blijft de wens in Wannepeveen.
Herstel van de klok op het gemeentehuis.
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3. Wanneperveen in cijfers. (bron: Sociale Atlas Steenwijkerland 2008)

Wanneperveen is een karakteristiek wegdorp ten zuiden van Giethoorn aan de grens met Meppel.
Het kenmerkt zich door lintbebouwing langs de Veneweg. De naoorlogse uitbreiding van
Wanneperveen volgt niet het lint maar dringt door in het kraggenlandschap. Hier is het centrum van
deze kern. Samen met Westeinde vormt Wanneperveen een bijna vijf kilometer lang lint, dat
afwisselend open en meer aaneengesloten is.
In Wanneperveen wonen in totaal 1616 inwoners, waarvan 56 % in de gemeente is geboren. Naar
leeftijd en huishoudsituatie wijkt de bevolkingssamenstelling niet veel af van de gemiddelden.
De woningen in het dorp werden in de loop van de tijd geleidelijk gebouwd. Er zijn relatief weinig
rijtjeswoningen. Wel zijn er vrijstaande en halfvrijstaande woningen, maar ook etagewoningen
( voornamelijk in een appartementencomplex) en overige woningen ( waaronder 175
recreatiewoningen). Een kwart van de woningen wordt verhuurd. De WOZ- waarde van de woningen
is iets hoger dan gemiddeld in de gemeente.
Totaal aantal inwoners van Steenwijkerland = 43284 (100 %)
Totaal aantal inwoners van Wanneperveen = 1616 ( 3,73 %)
Bevolkingsopbouw:
leeftijd
0- 23
24-64
65 en ouder

totaal 1616 = 100 %
426
26 %
939
58 %
251
16 %

Geboren in gemeente 903

56 %

Bron: afd. bevolking gemeente Steenwijkerland

Opbouw 676 huishoudens – 2008
676 = 100%
absoluut
alleenstaand
117
Paar met kinderen
215
Paar zonder kinderen 247
eenoudergezin
33

In %
26 %
32 %
37 %
5%

Bron: Sociale Atlas gemeente Steenwijkerland 2008

Het aantal bijstandsuitkeringen en werkzoekenden in Wanneperveen is lager dan gemiddeld. Wel zijn er ongeveer
net zo veel werkloosheid - en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen als in de hele gemeente. Het aandeel personen
met een laag inkomen is bijna net zo hoog als gemiddeld.
Op de 85 bedrijven in het gebied zijn in totaal 215 arbeidsplaatsen: relatief gezien een laag aantal.
Aan 59 personen wordt in het kader van de WMO huishoudelijke hulp en/of een individuele verstrekking
geboden. Dat aantal en het aantal mensen met bijzondere bijstand liggen iets onder gemiddeld.

absoluut In % Gemiddelde gemeente
Uitkering bijstand (2008)
9
1% 3%
Uitkering WW
30
3% 4%
Uitkering Arbeidsongeschiktheid 100
9% 8%
Werkzoekenden
27
3% 5%
Arbeidsplaatsen
215
21 %
WMO hulp /verstrekking
59
24 % 35 %
Bijzondere bijstand
7
1% 2%
Bron: Sociale Atlas gemeente Steenwijkerland 2008.
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4. In actie met jongeren.
Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen De Wennepe en ’t Vonder.
Onderwerp: jongeren en leefbaarheid in en om Wanneperveen
Vooraf:

We moesten op pad in 2/3 tallen met een camera.
Het mooiste plekje uitzoeken en het lelijkste plekje.
Daarvan moesten we een foto maken.
Later gingen we met de foto’s een collage maken.
En er bij schrijven of tekenen wat je in Wanneperveen wilt.

Het resultaat van de leerlingen van de 7de en 8ste groep van OBS ’t Vonder:

Aan de hand van de collages met foto’s vertellen:

Chelsey, Jeffrey, Venice, Kevin en Mariska

-

-

Wij zouden graag een supermarkt in Wanneperveen willen omdat je dan zo boodschappen
kan doen.
Als je aan het voetballen bent en je stapt in een kuil dan kun je je blesseren. Je kunt niet
voetballen en dat is niet leuk
Wij zouden bij het Gat graag een steiger willen om te vissen, anders moet je in het water
staan. En dat is erg koud. Je kan niet over de boeien gooien want dan kan je aan de boeien
vast komen te zitten.
Wij zouden graag een nieuwe dug-out op het voetbalveld willen omdat de andere dug-out
stuk is. Als het regent, worden de coach en de spelers nat. Dat is niet leuk, je kan er ziek van
worden.
Wij zouden graag een wc willen bij de botenhelling want als je aan het varen bent, moet je
wel eens naar de wc en dan kan dat daar.
Wij zouden graag bij de uitkijktoren een verrekijker willen, omdat je dan de dieren en de
planten en de natuur van dichtbij kunt zien.
Wij zouden graag aan de Veneweg 172 een wegversmalling willen , omdat ze daar te hard
rijden.

Mieke, Sander, Nick, Sjoerd en Demie:

-

-

-

Er zijn geen normale paden naar de uitkijktoren. Het zou beter onderhouden kunnen worden.
De trap is erg gevaarlijk, je kunt er zo vanaf vallen. We zouden graag willen dat de trap
vernieuwd wordt.
Dit was de oude winkel van Wanneperveen ( zie foto) Wij hebben nu geen winkel meer. We
willen wel graag een nieuwe winkel in Wanneperveen. Het is erg handig dat er een winkel
komt, want we moeten eerst voor boodschappen naar Meppel of Nijeveen. Ook al moeten we
kleine boodschappen doen.
Het gaat niet om de regels van het gat, maar om het kleine stukje waar Steenwijkerland op
staat. Steenwijkerland doet niets voor ons. Ze doen alleen dingen voor Steenwijk. De natuur
wordt haast niet onderhouden. We zouden dus wel willen dat ze zich meer met ons dorp
bezig gaan houden.
We zouden graag willen dat minstens 4x per jaar de pompenbladen weg worden gehaald bij
het Gat. Het is vervelend om er te zwemmen omdat de pompenbladen in de weg liggen. Ook
is er veel zeewier waar je littekens van kunt krijgen. Op het grasveldje en op het zand liggen
veel takjes waar je je aan kunt bezeren. De takjes zouden misschien ook wel weg kunnen
worden gehaald.
Er lopen koeien in het weiland, via dat weiland ga je naar de uitkijktoren. Soms is het heel
gevaarlijk, want er staat een stier in het weiland. Als je dan daar bent dan valt de stier je aan.
Het zou leuk zijn dat er een nieuwe sportvereniging in Wanneperveen komt, want niet
iedereen houdt van voetbal.
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Wessel, Swen, Frank, Duncan en Melanie:

-

-

Op deze plek (foto) zouden wij graag een speeltoestel willen ( het mag aan het water) Want
anders kun je bijna nergens spelen. Wij zouden het ook fijn vinden als alles onderhouden
wordt.
Hier zouden we graag een vissteiger willen ( foto). Om te vissen, want vooraan jagen de
kinderen alle vissen weg. We mogen ook niet achteraan vissen, want dat mogen we niet van
een meneer. Daar kan je heel leuk vissen met plezier.
Wij zouden het leuk vinden als er een nieuw winkeltje in Wanneperveen komt. Dat is handiger
voor oudere mensen en voor ons zelf ook, want anders moet je weer naar een Andre stad. En
dat is slecht voor het milieu.
Zoals u ziet ( foto) is de pannakooi te laag, als je de bal hard schiet, dan vliegt de bal er
overheen. Als er dan een auto staat dan raakt de bal de auto. Wij zouden daarom graag een
hogere pannakooi willen.
We zouden graag willen dat al het wier in het Gat wordt weggehaald, want het is
besmettelijk voor je huid. Mijn klasgenoot laat het u wel even zien. Hier ziet u het bewijs,
dit is nou heel erg vervelend, snapt u ( klasgenoot laat stukje blote buik met littekens zien).
We hebben hier een mooie uitkijktoren, maar het zou leuk zijn als er boven een verrekijker
komt. Anders moet je steeds een verrekijker meenemen. Dus we zouden graag willen dat er
een verrekijker komt.

Het resultaat van de leerlingen van de 7de en 8ste groep van CBS De Wennepe:

Aan de hand van de collages met foto’s vertellen:
Maurice, Levi, Dominic en Ramon.

Lelijke plekjes zijn:
- Achterste deel van het voetbalveld. We willen hier een voetbaltribune.
- Voormalige Supermarkt van Dalen. We willen hier graag een nieuw winkeltje.
- Slecht onderhouden open plek in het dorp. We willen hier graag een nieuwe grotere loods
voor het winkeltje
Mooie plekjes zijn:
- Het voetbalveld. Dit is een mooie plek omdat iedereen er kan voetballen
- Speelruimte in de nieuwbouwwijk. Het is een mooie plek want de kleine kinderen kunnen er
spelen
- Het plein voor het dorpshuis. Het is een mooi nieuw plan met een mooie pannakooi.
- De natuur rondom Wanneperveen. Hier heb je mooie landschappen. En er zijn soms reeën.
Yvette, Debora, Janneke en Esther.

Mooie dingen moeten blijven, lelijke dingen moeten veranderen.
- Het oude gemeentehuis. Daar moet een supermarkt komen en een bakker
- Grachten, sloten en meren. Grachten, sloten en meren moeten 3x per jaar uitgebaggerd
worden.
- Stoep met hondenpoep. Honden mogen hier wel poepen, maar je moet het na die tijd wel
weer opruimen
- Honden halte. Opruimzakjes. Dank u. Hier moeten er meer van komen in Wanneperveen.
- Ingang Perelaar. Bij de Perelaar onder het raam moet een fietsenrek komen.
- Winkel Creacadeau. Dit is heel leuk en daarom mag het niet weg.
- Het achterste deel van het voetbalveld. Het is lelijk. We willen graag dat het mooier wordt.
- Dorpshuisplein. Bij het dorpshuisplein op het gras moeten schommels komen.
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Fransien, Ashley en Therese.

Mooie plekjes zijn:
- Haagjes gracht. Hier komen vaak eenden, dat willen we graag houden.
- De Uitkijktoren. Dit is een mooi uitzicht vanuit de uitkijktoren.
- Varen is echt iets van Wanneperveen
- Natuurgebieden rondom Wanneperveen. Hier mogen geen huizen gebouwd worden.
- Haagjesgracht in Wanneperveen en richting natuurgebied. Gezellig met al bootjes en een
mooie gracht.
- Uitkijktoren. De toren moet blijven maar er mag een pad bij.
Lelijke plekjes zijn:
- Rommel in een sloot. Dit moet nodig opgeruimd worden
- Open plek tussen de huizen in het dorp. Dit is echt verwaarloosd.
- Tuinafval in het natuurgebied. Dit vinden wij echt troep.
- Dorpshuis en dorpshuisplein. Wij vinden het een beetje kaal. Maar het dorpshuis is wel mooi.
- Open plek aan het dorpsplein. Het duurt al 2 jaar voordat hier huizen komen.
- Het oude gemeentehuis. Het gebouw is mooi, maar wij zouden graag willen dat er wat in
komt. Bijvoorbeeld een klein winkelcentrum met een schoenen- , kleding- en speelgoedwinkel.
Of in ieder geval een supermarkt.
Samantha, Bonita, Anouk, Iris en Kimberley.

Lelijke plekjes zijn:
- Speelvoorziening , een wipkip, in woonwijk. Het is te kaal, er moet iets bij.
- Open plek bij voetbalveld. Als het jullie lukt mag hier een skate-baan komen.
- Plaat op voormalige troefmarkt. Deze plaat moet weg, want bezoekers denken dat hier een
supermarkt is.
- Straat met onkruid. Het onkruid moet weg, er moet iets anders komen
- Kapotte dug-out. Het moet weer heel gebouwd worden.
Mooie plekjes zijn:
- Natuurgebieden. Het is wel een mooie plek maar het moet wat levendiger worden.
- Speelterrein nieuwbouwwijk. Dit is een mooie speeltuin, maar jammer dat hij bij de Perelaar
staat.
- Dorpshuis en dorpsplein. Wij vinden het allemaal een leuk en mooi plekje.
Wensen:
- Een winkeltje voor de dagelijkse boodschappen
- Het voetbalveld: aanpak van de kuilen in het voetbalveld en nieuwe dug out
- Een skate - baan
- Het Gat: een nieuwe vissteiger en beter onderhoud.
- De uitkijktoren: een beter een veiliger wandelpad naar de toren, herstel van de trap en een
verrekijker op de toren.
- Een toiletgelegenheid bij de helling.
- Beter onderhoud van straten, open plekken tussen de huizen, de natuur, sloten en grachten.
- Op meer plaatsen hondenhaltes in Wanneperveen.
- Een hoger pannakooi en meer speeltoestellen in de woonwijken en op het dorpsplein
- Wegversmalling aan de Veneweg 172
- Nieuwe sportvereniging
Acties:
- Het bestuur van Dorpsbelang bespreekt de wensen van de jongeren met Natuurmonumenten
en met de gemeente Steenwijkerland.
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5. In gesprek met de senioren.

Op 16 september is er een keukentafelgesprek geweest met bestuursleden van Comité
Welzijn Ouderen Wanneperveen en enkele leden van de activiteitencommissie in de Perelaar.
Uit dit gesprek zijn de volgende wensen en knelpunten naar voren gekomen:
1. Het behoud van een winkeltje voor de eerste levensbehoefte is van groot belang.
2. Het is belangrijk dat ouderen weten dat er een beroep gedaan kan worden op
de Noaber – hulp.
3. Het belang van een TPG- punt ( postagentschap) wordt door allen dik onderstreept.
Er is behoefte aan een verkooppunt van postzegels en de mogelijkheid van brief en/of
pakketpost afhandeling.
4. Het wandelpad naar de Uitkijktoren wordt als sociaal onveilig ervaren door de
aanwezigheid van de dieren. Daarnaast is het een moeizaam begaanbaar pad voor
ouderen. ( veel uitwerpselen)
5. De verkeersveiligheid in het dorp laat veel te wensen over. Het grootste knelpunt is de
problematiek bij de scholen. Het wandelen langs de Veneweg levert ook voor ouderen
onveilige situaties op.
6. Onoverzichtelijk is de kruising Weth. Vosstraat en Pastoorstraat t.g.v. te hoge begroeiing
waardoor het uitzicht belemmerd wordt.
7. Het dorp Wanneperveen kan wat meer levendigheid gebruiken. Uitbreiding op toeristisch
gebied is welkom. Een suggestie: de gracht uit te diepen waardoor deze weer bevaarbaar
wordt net als vroeger.
8. Het wordt als onplezierig ervaren dat het dorpshuis op maandag en *dinsdag dicht is.
Voorheen waren er wel activiteiten mogelijk op deze dagen.
( * het dorpshuis is niet gesloten op dinsdag).

6. In gesprek met de ondernemers

Op 15 september is op de ledenvergadering van de ondernemersvereniging gesproken en
gediscussieerd over diverse leefbaarheidsthema’s.

Uit deze discussie zijn de volgende wensen, knelpunten en actiepunten naar voren gekomen:
1. Is het juist dat het bestuur van de gemeente Steenwijkerland Wanneperveen bestempeld
heeft als ‘een slapend dorp’ met alle praktische gevolgen van dien?
2. Wat is het gemeentelijk beleid als het gaat om toerisme en recreatie in Wanneperveen?
3. Is er ruimte voor toeristische initiatieven? Wat zijn de mogelijkheden en waar?
4. De ondernemersvereniging ervaart geen medewerking als het gaat om aanvraag
vergunningen en wijzigingen bestemmingsplan t.b.v. uitbreiding toerisme en recreatie.
5. Ondernemers stellen voor de gracht uit te baggeren, zodat een aansluiting ontstaat met
ander vaarwater en de mogelijkheden voor water toerisme uitgebreid kunnen worden.
6. Er is onduidelijkheid over de toegestane snelheden op de Veneweg binnen en buiten de
kom. Waar eindigt de 80 km zone en begint de 50 km zone en omgekeerd.
7. De verwijzing naar diverse locaties en voorzieningen is onduidelijk en onvolledig.
Voornamelijk naar de Uitkijktoren en het dorpshuis met parkeergelegenheid.
8. De ondernemers zijn bezig met de ontwikkeling van een gezamenlijke website. De vraag
is of deze website een link kan krijgen met de website van de gemeente Steenwijkerland.
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7. Respons en resultaten: enquête.
Richtlijnen voor bij de enquête.

-

Elk huisadres in Wanneperveen heeft een enquête formulier ontvangen.
Alle inwoners van Wanneperveen van 18 jaar en ouder hebben de gelegenheid gekregen om
tot 11 juni deze enquête in te vullen en te retourneren.
Op verzoek konden meerdere formulieren per adres verkregen worden.
Aangegeven is dat indien er een vraag niet van toepassing is of waar men geen mening over
heeft of wil geven, de vraag opengelaten kan worden.
De enquête is anoniem.
Indien men bereidt is zitting te nemen in een werkgroep of commissie is gevraagd om een
naam, adres en telefoonnummer voor een nadere uitnodiging.

Respons:

Wanneperveen telt totaal 1616 inwoners, verdeeld over 676 huisadressen.
Er zijn 676 enquête formulieren ( 100 %) uitgegeven.
Er zijn retour ontvangen 327 enquêtes ( 48,5 %).
Alle retour ontvangen enquêtes zijn geldig en zijn meegenomen in de telling en verwerking.
Uit het groot aantal retour ontvangen enquêtes blijkt de grote betrokkenheid van de bewoners.
De enquêtes zijn ingevuld door:
• 57 % vrouwen en
• 43 % mannen
De leeftijd van de invullers zijn te verdelen in de leeftijdscategorieën:
•
1 %: jonger dan 24 jaar
• 19 %: tussen 24 – 40 jaar
• 51 %: tussen 40 – 65 jaar
• 29 %: ouder dan 65 jaar
De leefbaarheidsthema’s zijn door bewoners gerangschikt naar prioriteit:
1. Voorzieningen
2. Verkeer
3. Openbaar vervoer
4. Leefomgeving
5. Recreatie en toerisme
6. Samenwerking en communicatie
7. Woningbouw
8. Algemene vragen
( bron: enquête vraag 50 algemene vragen)

In het dorsplan wordt gebruik gemaakt van absolute en relatieve getallen.
Het totaal aantal enquêtes van 327 exemplaren is gesteld op 100%.
Bij de leefbaarheidsthema’s is de respons weergegeven in een percentage van het totaal aantal
ingevulde exemplaren per onderdeel.
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8. Voorzieningen

Visie
Om Wanneperveen leefbaar te houden is het van belang de huidige voorzieningen te behouden en
een aantal noodzakelijke voorzieningen te realiseren.
Huidige situatie
Algemene voorzieningen (totale respons: 98 % )
De onderstaande voorzieningen moeten behouden blijven en zijn op belangrijkheid gewaardeerd.
Met stip: de pinautomaat* en een supermarktwinkel met postagentschap**.
Vervolgens: de huisarts, het dorpshuis, de bibliotheek, de peuterspeelzaal en een dorpscafé.
De noodzaak van een postagentschap wordt door ruim 2/3 (69%) van alle invullers (327 )
onderstreept. Het gaat vooral om de koop van postzegels en de afhandeling van pakketten.
(* Rabobank heeft een aanwezigheidsgarantie gegeven voor 5 jaar)
(**In mei/juni was het voor veel bewoners niet duidelijk of men nog terecht kon bij de pas geopende
supermarkt. Inmiddels zijn de deuren gesloten)
Voorzieningen voor de jeugd van 6 tot 12 jaar. (totale respons: 64%)
Van de respons geeft 43% aan dat er voldoende activiteiten zijn, 36% zegt nee.
Het ontbreekt aan:
- sportactiviteiten vooral voor meisjes. Andere suggesties zijn knutselclubs, dansles, een
hangplek, scouting en een skeelerbaan.
Voorzieningen voor jongeren van 12 tot 18 jaar. (totale respons: 51%).
Van de respons geeft 55% aan dat er voldoende activiteiten zijn, 45 % zegt nee.
Het ontbreekt aan:
- sportactiviteiten, winteractiviteiten, een jeugdhonk, een disco en een bioscoop.
Voorzieningen voor volwassenen. (totale respons 59%)
Voor volwassenen zijn voldoende voorzieningen en activiteiten stelt 84 % van de invullers.
Het ontbreekt vgl. 16% van de invullers aan:
- voorzieningen ( supermarkt, bakker, postagentschap) en
- sport -, creatieve- en culturele activiteiten.
Voorzieningen voor senioren.( totale respons 77 %)
Volgens ¾ van de invullers ontbreekt het aan:
- sport- , spel- en creatieve activiteiten in de Perelaar en het dorpshuis
- activiteiten voor gehandicapten.

Ook is er behoefte aan:
- een vast winkeltje met de eerste dagelijkse levensbehoeftes
(bakker, groenteboer, bloemenzaak, fietsenmaker, drogist)
- meer cursusaanbod,
- meer veilige wandelroutes door en om Wanneperveen en langs de routes meer bankjes.
Wensen
- Behouden van het aantal en kwaliteit van aanwezige voorzieningen.
- Stimuleren van en ruimte geven aan initiatieven voor nieuwe voorzieningen.
- Realisatie van activiteiten voor jongeren.
- Stimuleren en ontwikkelen van activiteiten voor 55 plussers.
- Behouden van de peuterspeelzaal voor Wanneperveen.
Acties: In overleg met de gemeente op zoek gaan naar nieuwe ondernemers initiatieven
- Werkgroep met jongeren onderzoeken de haalbaarheid van verschillende activiteiten.
- Werkgroep onderzoekt samen met Comité Welzijn Ouderen en Comité uit de Perelaar naar de
haalbaarheid van activiteiten voor senioren.
- Het bestuur van Dorpsbelang houdt de vinger aan de pols als het gaat om het behoud van de
peuterspeelzaal.
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9. Verkeer

Visie
In de toekomst is er minder hinder op de weg door onduidelijkheid verkeerssituaties, door de snelheid
van het verkeer op de weg en het parkeren in de dorpskern.
Huidige situatie
Bebording en wegaanduiding ( totale respons: 95%)
De waardering is: 23% goed, 47% voldoende, 30% onvoldoende.
Door de onduidelijkheid en onoverzichtelijke verkeersverwijzingen ( bebording) leidt dit vooral in het
toeristenseizoen tot chaos en verkeersonveilige situaties
Men wijst hierbij op de volgende waarnemingen:
- Onvoldoende borden met verwijzing naar Wanneperveen vanuit Meppel ( ANWB)
- Geen gemeenteborden met plaatsnaam aan het begin en eind van het dorp.
- Onvoldoende borden met richtingverwijzing op het vaarwater.
- Onduidelijk en of onvolledig is de verwijzing naar de Uitkijktoren, het dorpshuis en de
Parkeerplaats en voorzieningen/winkels in de kern.
- Onduidelijk / onvolledig zijn de borden met toegestane snelheden op de Veneweg.

(totale respons: 91%)
Waardering is: 18 % goed, 42 % voldoende, 40% onvoldoende.

Kwaliteit wegennet

Verbetering is van stoepen, fiets- en wandelpaden is wenselijk vooral op de volgende locaties:
- Veneweg,
- Nieuwedijk, Lozedijk, Bovenboerseweg, richting Giethoorn, Gasthuisdijk
- de asfaltlaag op de Veneweg laat ook te wensen over.
- de stoepen moeten op meerdere plaatsen rolstoel en rollater vriendelijk gemaakt worden.
(totale respons: 72% )
De aanwezige parkeergelegenheid wordt door een kleine meerderheid ( 56%) als onvoldoende gezien.
- parkeerprobleem rondom de scholen.
Andere knelpunten zijn:
- Lozedijk, Weth. Vosstraat, Nieuwbouwwijk, Siebenweg, ’t Haagje.
- rondom de bedrijven langs de Veneweg, rondom de campings.
Parkeren en parkeergelegenheid

Verkeersveiligheid, overlast en controle ( totale respons: 95%)
Wanneperveen wordt door 54% niet als een verkeersveilig dorp beschouwd.
Als redenen worden genoemd:
- te hard rijden met stip.
- Geen apart voetpad langs de Veneweg en ’s avonds de matige verlichting langs deze weg.
- Het vele zware vracht- en agrarische verkeer dat door de lintbebouwing rijdt
- Lozedijk wordt gebruikt als racebaan.
- Middenweg en Matenweg vormen sluiproutes naar Meppel

De meerderheid van de meningen (74%) geeft aan dat er een groot veiligheidsprobleem ligt rondom
de scholen veroorzaakt door:
- Aanwezig parkeerprobleem.
- mensen negeren de verkeersregels,
- onvoldoende toezicht op de naleving van de verkeersregels in en om Wanneperveen.
Men is van mening dat dit verbeterd kan worden door controle en handhaving van politie.
Op de vraag of men voorstander is van meer snelheid beperkende maatregelen zijn de meningen
( 96 %) verdeelt.
Niet nodig zegt 65 %, wel nodig zegt 35 % waarbij de volgende locaties worden aangegeven:
- rondom de scholen, Veneweg/ Lozedijk, Kerkbuurt, Gasthuisdijk, Veldweg/Kooiweg.
De meningen over de snelheidscontrole op het water geeft het volgende beeld:
Waardering is:45% goed, 47 % voldoende, 8% slecht.
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Wensen
- Aanpassingen verkeersverwijzingen
- Verbetering van de kwaliteit van de fiets- en wandelpaden
- Rollator vriendelijke voetpaden.
- Verbetering van de huidige parkeerlocaties en uitbreiding van parkeergelegenheid.
- Maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid in Wanneperveen
- Controle en handhaving door politie op naleving verkeersregels, vooral snelheid.
Acties
- Met de gemeente en Veilig Verkeer nederland worden de knelpunten t.a.v.
verkeersverwijzingen besproken.
- Het bestuur bespreekt de verbetering van wandel- en fietspaden met de gemeente en
Natuurmonumenten.
- De wens voor verlichting langs het fietspad richting Giethoorn en langs de Veneweg laten
opnemen in de matrix uitvoering dorpsplannen 2010/2011 bij de afdeling kernen en wijken.
- Het bestuur bespreekt de parkeerproblematiek met de gemeente en betrokken partijen.
- Aanpak te hard rijden bespreken met politie.
- De gemeente en de verkeerscommissie uitnodigen om de verkeersknelpunten te bespreken.
10. Openbaar vervoer

Visie
Waarborgen van bereikbaarheid van Wanneperveen voor alle bewoners.
Huidige situatie
(totale respons 93%)
Opvallend is dat ¾ van de reacties aangeeft nooit gebruik te maken van het openbaar vervoer.
Een klein deel alleen in de wintermaanden ( schoolgaande jeugd). En 5 personen dagelijks.
Merendeel beschikt over eigen vervoer of heeft een regeling met anderen getroffen.
Behoefte aan uitbreiding van openbaar vervoer is niet aanwezig bij 83% van de meningen
Toch blijkt uit reacties(283) dat ¾ niet tevreden is over de huidige dienstregeling.
Knelpunten zijn: Geen aansluiting op andere lijnen. Er is geen vervoer in het weekend en op de
avonden.
Busvervoer

Stavib vervoer (totale respons 93%)
Slechts 4 personen maakt geregeld gebruik van het STAVIB vervoer.
Regio taxi.

Voor het vervoer met de regio taxi geldt dat slechts 5 % wel eens gebruik maakt van deze
vervoerswijze. Weinigen ( 15 %) maken gebruik van de regio taxi. Een van de redenen is dat men
beschikt over eigen vervoer of dit op andere wijze regelt.
Wensen
- Meer bekendheid over de mogelijkheden van de regiotaxi.
Acties
- Bewoners informeren over de mogelijkheden van de regiotaxi
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11. Leefomgeving

Visie
Over vijf jaar is de kwaliteit van de openbare ruimte en groenvoorziening voldoende
Huidige situatie
(totale respons: 94 %)
Twee derde van de ondervraagden is niet tevreden over het onderhoud van de openbare
voorzieningen zoals bermen en beschoeiingen.
Oorzaken Men geeft aan dat er te weinig onderhoud gepleegd wordt ( 63%) en de kwaliteit van
onderhoud slecht (37 %). Opgemerkt wordt ook het slechte onderhoud van de begraafplaats en het
slechte schouwen van het vaarwater.

Onderhoud openbare voorzieningen/groen

Als het gaat om de kwaliteit van de groenvoorziening zoals bomen en parkjes en het onderhoud
van het groen in en om Wanneperveen vindt 2/3 van de ondervraagden deze voldoende.
wordt vooral als onvoldoende
gewaardeerd.
Oorzaken:
- lage overhangende takken, begroeiing over de fietspaden
- scheve stoeptegels
Concrete locaties zijn:
- fietspad naar Giethoorn, Bovenboerseweg, wandelpad achter de voormalige vuilnisbelt.
- stoep Veneweg, stoepen in de kern
- pad naar Uitkijktoren, natuurpad.
Het onderhoud langs en op de fietspaden en wandelpaden

Verlichting van wegen en straten.

Waardering: 47% goed, 43 % voldoende, 30% onvoldoende.
Er zijn te weinig lichtpunten vooral op
- het fietspad naar Giethoorn, Veneweg, Bovenboerse weg en het buitengebied
- de weg naar ‘t Haagje, rondom ’t Haagje
Bestaande natuur en natuurontwikkeling.

(totale respons: 85%)
Tevredenheid is er over het beheer van de bestaande natuur in en rondom Wanneperveen (78%).
Een kleine minderheid geeft aan dat er slecht onderhoud wordt gepleegd.
Gevolg:
- slechte wandelpaden mede door aanwezige dieren, rommelig,
- de natuur verwildert en dus veel last van muggen,
- paden veelal afgesloten voor bewoners,
- te weinig ruimte voor boeren, Natuurmonumenten bepaalt veel.
Milieu: afval en zwerfvuil ( totale respons 91%)
Van de ondervraagden ondervindt de helft hinder van afval en zwerfvuil.
Het gaat om
- hondenpoep,
- afval langs de fietspaden, afval bij de botenhelling, rond de campings, in de bermen en de
parkeerplaats Nieuwedijk, picknickplaatsen,
- de glascontainer bij de Oldehof,
- afval in en om het water
Suggesties zijn: gratis groenafval, bladkorven plaatsen, blikvangers plaatsen, strengere handhaving,
plaatsing meer vuilnisbakken.

Wensen
- Behoud van de kwaliteit van de groenvoorzieningen door verbeteren van onderhoud.
- Verbetering van het onderhoud van bermen, beschoeiingen wandel en fietspaden
- Veilige en toegankelijke wandelpaden in natuurgebieden rondom Wanneperveen
- Een structurele oplossing van het probleem zwerfvuil
- Aanwezigheid van voldoende afvalbakken in en om Wanneperveen
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Acties
- Kennis nemen van het onderhoudsplan groen, bermen en beschoeiingen en bij gemeente
aandringen op een verbetering van de huidige aanpak.
- Bestuur overlegt met de gemeente over het onderhoud en veiligheid van de fiets- en
wandelpaden.
- Bestuur overlegt met Natuurmonumenten over de veiligheid en toegankelijkheid van de
wandelpaden in de natuurgebieden zoals richting Uitkijktoren.
- Kennis nemen van het afvalbeleid van de gemeente, bewoners hierover informeren en
discussiëren met betrokken partijen over de oplossing voor het probleem zwerfvuil.
- De bewoners worden geïnformeerd over het gebruik van de servicelijn van de gemeente.

12. Recreatie en toerisme.

Visie
Uitbreiding van recreatie en toerisme behoort tot groeimogelijkheden voor Wanneperveen en de
bewoners.
Huidige situatie
Recreatie en toerisme:
Tevredenheid (totale

respons 37%)
Tegenover de tevredenheid (84%) t.a.v. de bestaande recreatie, geven enkelen (16%) aan
ontevreden te zijn met als redenen: te druk vinden, te weinig voorzieningen, te weinig mogelijkheden
voor waterrecreatie (boten- en kanoverhuur), te weinig ruimte voor groeimogelijkheden,
parkeerproblematiek, vervuiling van het landschap, te weinig activiteiten.
Velen vinden dat er voldoende algemene recreatieve voorzieningen zijn. De invullers die het hier niet
mee eens zijn ( 32%) zijn van mening dat er meer wandel- en fietspaden en bankjes gerealiseerd
moeten worden. Ook meer kanoroutes en aansluiting op andere wandelgebieden is wenselijk.
(totale respons 89%)
Hinder ondervindt een klein deel van de ondervraagden vooral als het gaat om parkeerplaatsen en
aanlegplaatsen.
Overlast

Uitbreiding recreatie en toerisme:

Van de invullers (253) geeft 77 % te kennen geen bezwaar te hebben tegen uitbreiding van toerisme
(langer verblijf) en dagrecreatie in de directe omgeving van Wanneperveen.
Als redenen geeft men op dat toerisme en dagrecreatie zeer belangrijk is voor de groei van
werkgelegenheid en de leefbaarheid.
Suggesties:
- Uitbreiding van water toerisme en recreatie
- Uitdiepen en bevaarbaar maken van de gracht.
- Uitbreiding van winter- en slechtweervoorzieningen.
- Realiseren van kleinschalige overnachtingsmogelijkheden.
Volgens enkele bewoners heeft uitbreiding van toerisme en recreatie geen toegevoegde voor
Wanneperveen. Het dorp is er niet op ingesteld en niet op ingericht, meer toeristen leidt eerder tot
meer overlast en meer verkeerschaos.
Samenwerking

Ruim 2/3 van de ondervraagden geeft aan dat er voldoende samenwerking en afstemming is over
recreatieve en toeristische activiteiten. Het ontbreekt aan coördinatie en aan het afstemmen van alle
activiteiten is de mening van de overigen. (1/3).
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Informatieverstrekking

De invullers geven aan dat het zinvol is om
- op meerdere locaties in het lintdorp Wanneperveen een plattegrond met een informatiebord
te plaatsen.
- een website over Wanneperveen te ontwikkelen ten behoeve van recreatie en toerisme.

Wensen
- Uitbreiding van wandel – en fietspaden in en om Wanneprveen
- Onderzoek naar toeristische en recreatieve uitbreidingsmogelijkheden.
- Plaatsing van informatieborden met plattegrond op enkele plekken
- Plaatsing van voldoende en juiste routebordjes richting uitkijktoren, dorpshuis en andere
algemene voorzieningen.
- Ontwikkeling van een gezamenlijke toegankelijke website met alle informatie over de
mogelijkheden in Wanneperveen.
Acties
- Bewonerswerkgroep wordt gevraagd de mogelijkheden van nieuwe wandel- en fietspaden te
onderzoeken.
- Bestuur en ondernemersverenging gaan in overleg met de gemeente over recreatieve en
toeristische uitbreidingsmogelijkheden
- Bestuur doet navraag bij de gemeente over het uitdiepen van de gracht t.b.v. recreatie en
toerisme
- Verzoek tot plaatsing informatieborden neerleggen bij de gemeente
- Ontwikkelen van een gezamenlijke website ( ontwikkelingsproces is gestart)

13. Samenwerking en communicatie.

Visie
Over vijf jaar zijn de meeste bewoners tevreden over de aandacht voor Wanneperveen en de
onderlinge samenwerking.
Huidige situatie
Samenwerking in Wanneperveen (totaal respons: 56%)
Uit de reacties komt naar voren dat de samenwerking en communicatie tussen organisaties en
verenigingen verbetering verdient. Op dit moment geeft 35% aan dat dit voldoende is en 65 % vindt
dit onvoldoende.

(totaal respons: 84%)
Op de vraag of er voldoende samenwerking en communicatie is van het verenigingsleven met de
gemeente Steenwijkerland, geeft 67% aan hier geen mening over te hebben, 19 % vindt dat dit
onvoldoende is.
Samenwerking met Wanneperveen

Wensen
- Verbetering in de samenwerking tussen verenigingen en organisaties in Wanneperveen
- Verbetering in de samenwerking tussen bewoners en verenigingsleven met de gemeente.
- Meer aandacht vanuit de gemeente voor Wanneperveen
Acties
- Activiteiten organiseren, stimuleren en ondersteunen om de onderlinge samenwerking te
vergroten. Bijv. 1x per jaar een evenementenoverleg.
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14. Wonen

Algemeen
De woningen in het dorp werden in de loop van de tijd geleidelijk gebouwd. Er zijn relatief weinig
rijenwoningen. Wel zijn er vrijstaande en halfvrijstaande woningen, maar ook etagewoningen
( voornamelijk in een appartementencomplex) en overige woningen
(waaronder 175 recreatiewoningen). Een kwart van de woningen wordt verhuurd.
De WOZ waarde van de woningen is iets hoger dan gemiddeld in de gemeente.
(bron: Sociale Atlas Steenwijkerland 2008)
Visie:
Jongeren kunnen blijven wonen in Wanneperveen met zijn streekeigen bebouwing.
Huidige situatie.
Verhuisbehoefte.( totaal respons: 92 %)
Aan de inwoners van Wanneperveen is gevraagd of zij of een van de inwonende gezinsleden binnen 5
jaar denkt te verhuizen. Van de 302 reacties blijkt dat 75% niet van plan is te willen verhuizen.
Van het overige 25 % wil 62 % verhuizen buiten Wanneperveen en 38% wil op zoek naar een andere
woning binnen Wanneperveen.
Woonbeleid. ( totaal respons: 56%)
1/3 deel (31 %) van de reacties verwijst naar de ontevredenheid over het woningbeleid van de
gemeente Steenwijkerland als het gaat om Wanneperveen. Als voornaamste redenen worden
genoemd:
- het tekort aan huurwoningen voor starters en
- te dure huurwoningen voor starters
- lange procedure wijziging bestemmingsplan
- geen individuele mogelijkheden
Nieuwbouw. (totaal respons: 91 %)
Als het gaat om nieuwbouwontwikkelingen wordt aangegeven (82 %) dat er voornamelijk betaalbare
starters huur – en koopwoningen gebouwd moet worden voor jongeren.
Als nieuwbouwlocaties worden o.a. aangegeven:
- aan het water,
- in de kern, Haagje West, voetbalveld
- de nieuwbouwlocatie, achter de Perelaar, achter Eutje
- Veneweg, Zr. Kornplantsoen. Lozedijk, Bovenboersepad,
Dorpsaanzicht en aanzicht delen van het dorp ( totaal respons: 80%)
De waardering over het zicht op het dorp ( skyline).
- 72% tevreden, 21% kan beter, 8% ontevreden.
Verbetering is nodig vooral in de openbare ruimte rondom:
- Veneweg, Siebenweg /van Blankenweg, Veneweg/Molenbrug, Lozedijk, Bovenboerseweg,
Nieuwbouw, Haagjesbrug, Gasthuisdijk
- de entrees van Wanneperveen en in de kern
- Herstel van de klok op het Gemeentehuis.

Wensen
- beschikbaarheid voldoende betaalbare huur- en koopwoningen woningen voor starters
- verbetering van verwaarloosde ruimtes in het dorp.
- behouden en versterken van streekeigen bebouwing.
Acties:
- Bij de gemeente een verzoek tot een onderzoek naar behoefte starterwoningen neerleggen.
- In overleg met gemeente en betrokken partijen een verbeterplan opstellen voor de openbare
ruimte in het dorp.
- Bij de gemeente de wens van streekeigen bebouwing aangeven
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15. Plan van Aanpak
Onderwerp
Voorzieningen

Actie
Onderzoek naar nieuwe ondernemingsinitiatieven

Onderzoek naar de haalbaarheid van diverse activiteiten
Onderzoek naar haalbaarheid senioren activiteiten
Bestuur blijft alert als het gaat om behoud van de
peuterspeelzaal.
Overleg over de knelpunten t.a.v. de
verkeersverwijzingen
Overleg aanpak verbeteren wandel- en fietspaden

Verkeer

Aanpak verkeersprobleem ‘te hard rijden’
Verzoek tot aanbrengen verlichting fietspad richting
Giethoorn en langs de Veneweg
Overleg over de verkeersknelpunten in het dorp
Overleg over de parkeerproblematiek
Openbaar
vervoer
Leefomgeving

Recreatie en
toerisme

Bewoners informeren over de mogelijkheden van de
regiotaxi en de Noaber hulp
Aandringen op verbetering van het onderhoud openbaar
groen, bermen en beschoeiingen
Overleg over de veiligheid en toegankelijkheid van de
wandelpaden in het natuurgebied ( o.a. uitkijktoren)
Bepleiten aanpassingen afvalbeleid en overleg over
bewonerssuggesties
Bewoners informeren over toepassing servicelijn van de
gemeente
Project: nieuwe wandelpaden (het dorpsommetje)

Wonen

Onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden van
toeristische en recreatieve activiteiten en nieuwe
ondernemersinitiatieven o.a. water recreatie
Project: realisatie bankjes langs wandelpaden
Project: uitdiepen gracht bij Haagjesgracht
Project: borden met plattegrond en
informatievoorziening
Project: opzet gezamenlijke website
Jaarlijks overleg organiseren voor verenigingen en
organisaties.
Project: informatie bulletin met jaarlijks activiteiten en
evenementenkalender voor bewoners en toeristen.
Onderzoek naar behoeft van woningen voor starters

Jongeren

Overleg over verbetering en invulling van openbare
ruimtes
Aandacht vragen voor wens voor streekeigen bouw
Aandacht vragen voor de wensen van de jongeren

Samenwerking
Communicatie

•

Dorpsbelang met
Werkgroep/
ondernemers/gemeente
Werkgroep en jongeren
Werkgroep / Comite
Welzijn ouderen

Gemeente/ 3VO
Gemeente/ werkgroep/
Natuurmonumenten
Politie
Gemeente
Werkgroep/Gemeente
Gemeente/ betrokken
partijen
Gemeente
Werkgroep/
Natuurmonumenten
Gemeente/ werkgroep
Gemeente /Werkgroep
Gemeente/ ondernemers
Werkgroep
Gemeente
Werkgroep /Gemeente
Ondernemers
Ondernemersvereniging
Werkgroep /ondernemers
Werkgroep/gemeente/
huurdersvereniging /
wetland wonen
Gemeente
Gemeente/
Natuurmonumenten

Voor de realisatie van de actiepunten kan het bestuur van Dorpsbelang Wanneperveen
werkgroepen instellen die nader samengesteld moeten worden. Een aantal bewoners heeft
zich opgegeven om zitting te willen nemen in een nieuwe werkgroep.
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