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        Introductie
Voor het derde jaar op rij is een Infobulletin samengesteld. De informatie van dit bulletin  
is weliswaar voor een belangrijk deel ook te vinden op de website: www.wisselsbelang.nl 
maar door middel van  verspreiding huis aan huis in ons buurtschap Wissel kan ook op 
deze wijze informatie worden gedeeld. Bent u, als bewoner van Wissel, geen lid van de 
vereniging? Dan verwijst het bestuur u graag naar de hierboven genoemde website voor 
allerlei info. Op deze plaats is het wel goed te melden dat  de vereniging Wissels Belang 
op 16 februari 2011 is opgericht. Het doel van de vereniging is het behartigen van de 
belangen van de bewoners van Wissel, hetgeen inhoudt het beschermen van de kwaliteit 
van de woon- en leefomgeving in Wissel en het verbeteren daarvan waar dat mogelijk is. 

        Bijzonder situatie
Het gesprek van de dag, ook in Wissel vanzelfsprekend, is de ellende van en door het 
Corona virus. Het ritme en de dynamiek van de dagelijkse dingen hebben een behoorlijke 
deuk opgelopen. Heel veel mensen zijn geconfronteerd met de gevolgen. Of persoon-
lijk óf in de familie-of kennissenkring. Ziekte, overlijden, faillissementen, economische 
schade, sociale schade. De inhoud van de berichten (ook) in de media zijn vaak hard en 
helder. Het maandelijks overleg van het bestuur  heeft al enkele keren via videoverbin-
ding plaatsgevonden. Zakelijk gezien is dat redelijk gelukt maar je mist natuurlijk wel het 
kopje koffie in de kring. Niet klagen echter. Onze aandacht is meer gericht op de onder-
nemers van Wissel en hun business. Sommigen staat het water aan de lippen. Hopelijk 
geven de sinds 1 juni en 1 juli jl verruimde maatregelen iets meer lucht.  Het bestuur 
heeft enkele ondernemers, nauw betrokken bij het wel en wee van Wissels Belang, een 
boeket bloemen bezorgd.

Word lid voor slechts € 10,- per jaar!

Infobulletini



• Het gemeentelijk inventarisatieproject rond 
de recreatiewoningen in Wissel is afgerond. Al-
thans wat betreft  de verrichte onderzoeken. Er 
lopen nog enkele juridische procedures, o.a. bij de 
Raad van State. Het veelbesproken project loopt 
nu momenteel bij onze buren, buurtschap Scha-
veren. De verontrusting en zorgen die in Wissel 
opspeelden  doen zich nu ook in Schaveren voor. 
Rechtsongelijkheid is een veel besproken aspect.

• De plaatsing van een GSM mast  in Wissel door 
KPN staat nog steeds in de ijskast. De laatste be-
richten van de projectleider van KPN wijzen daar-
op.  De daadwerkelijke plaatsing t.z.t. van masten 
is met name vertraagd omdat de techniek volle-
dig wordt aangepast en ingericht op 5G.

• In het najaar van 2019 heeft de gemeente de eer-
ste stappen gezet op weg naar een nieuw Mobili-
teitsplan. Er is inmiddels een eerste inventarisatie 
geweest onder belangengroepen. Belangrijk punt 
voor WB is de verkeersveiligheid. In het bijzonder 
is aandacht gevraagd voor de veiligheid in relatie 
tot het gemotoriseerd verkeer. Recent, medio juni 
jl heeft het bestuur een conceptversie van het 
Mobiliteitsplan ontvangen van de gemeente. Veel 
punten die door Wissels belang zijn aangedragen, 
zijn daarin opgenomen. Deze actuele conceptver-
sie is volledig op de website geplaatst. Wilt u op 
de inhoud daarvan reageren? Stuur dan uw op-
merkingen naar info@wisselsbelang.nl. Volgens 
recente mededeling van de gemeente wordt het 
plan momenteel getoetst bij de wegbeheerder(s)
en de verantwoordelijk wethouder. We hebben de 
gemeente verzocht z.s.m. met concrete snelheid 
beperkende maatregelen te komen. 

• Het wandelpad op landgoed “De Waayenberg” 
is nu weer prominent onder de aandacht. Dat 
heeft te maken met de binnenkort te verwachten 
oplevering van de appartementen aan de nieuwe 
eigenaren. Zoals bekend dient het wandelpad 
weer voor het publiek te zijn opengesteld op het 
moment waarop het eerste appartement wordt 
opgeleverd. Op dat moment komt er een einde 

aan de in feite onrechtmatige  afsluiting van het 
al meer dan 150 jaar bestaande pad, want o.a. 
in strijd met het gevestigd recht van overpad. Op 
onze website kunt u de brief lezen die naar het ge-
meentebestuur is verzonden m.b.t. onze zorgen 
over de tijdige opening van het wandelpad.

• De laatste bouwfase van het appartementen-
complex heeft wat stof doen opwaaien. Tot onze 
verbazing vond het College van B&W van Epe het 
een prima zaak om de in het bestemmingsplan 
verplicht gestelde natuurcompensatie te beper-
ken .Inmiddels heeft een verstrekte Omgevings-
vergunning de afwijkingen mogelijk gemaakt.  
Enkele leden van Wissels belang en het bestuur 
hebben bij B&W hun visie gegeven op de gang 
van zaken. Op de website van WB kunt u daar 
een en ander over lezen. Heel jammer dat van de 
zijde van de gemeente op enkele kernpunten niet 
is gereageerd. Ondanks herhaalde uitnodigingen 
daartoe (!). De Vereniging Milieuzorg Epe heeft 
beroep ingesteld bij de Bestuursrechter over de 
verleende Omgevingsvergunning..

• Een projectgroep van de Provincie houdt zich 
bezig met de verdere ontwikkeling van het Wis-
sels Veen. In 2019 is een landschaps ecologische 
systeemanalyse (LESA) afgerond waarin onder-
zoek is gedaan naar de ontstaansgeschiedenis, 
bodemgesteldheid en ontwikkelingsmogelijk-
heden voor het Wisselse veen. Deze LESA laat 
zien op welke plaatsen de natuur in het Wisselse 
veen verbeterd kan worden, bijvoorbeeld door 
het verondiepen van sloten of het afgraven van 
de toplaag. Medio maart zijn de werkzaamheden 
begonnen met een veldbezoek aan het Wisselse 
veen. Ondanks de coronacrisis is eind juni een 
concept inrichtingsplan afgerond. Nu weer bij-
eenkomsten met meerdere personen georgani-
seerd kunnen worden, wil de projectgroep binnen-
kort een nieuwe bijeenkomst voor omwonenden 
en andere belangstellenden organiseren. Nadere 
informatie daarover volgt nog.

Word lid voor slechts € 10,- per jaar!

Punten die onder de aandacht zijn.
Zonder uitputtend te zijn staan de volgende items o.a. op de agenda:  



        Goed om te weten: 

1. Onder normale omstandigheden zou don-
derdag 29 oktober a.s. de  Algemene Ledenver-
gadering  (ALV) gepland zijn. Deze ALV staat 
voorlopig in de ijskast in verband met de richt-
lijnen van de overheid m.b.t. de corona crisis. 
Een besluit hierover komt uiterlijk op 1 septem-
ber a.s. Leden krijgen per email  in ieder geval 
tijdig de uitnodiging als het doorgaat.. Twijfelt 
u of uw emailadres bekend is bij WB?  

Stuur een berichtje naar info@ wisselsbelang.
nl. De terughoudendheid rond de planning van 
samenkomsten heeft ook zijn weerslag op 
andere bijeenkomsten die op de plank liggen. 
(bijeenkomst Anna’s Hoeve – Jaarwisseling/
Feestdagen – Clean up e.d.)

2. Heeft u last van nesten van de eikenproces-
sierups in een gemeentelijke boom? Meld het 
dan bij de gemeente via het online formulier of 
telefoonnummer 14 0578.

3. Inmiddels hanteert onze vereniging een 
Privacy reglement in het kader van de wet Al-
gemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG).   
  
4. Onze vereniging  is ook lid van het Episch 
centrum (www.epischcentrum.nl) Stichting 
Episch Centrum is een samenlevingsteam, 
hét portaal voor de inwoners van Gemeen-
te Epe, met als motto: Het begint met delen!  

 

Hier komen stichtingen en verenigingen sa-
men om krachten en kennis te bundelen. En 
daarnaast doelen te bereiken die horen bij 
veel sociaal maatschappelijke initiatieven. Het 
Episch Centrum is gevestigd in het voormalig 
restaurant/zalencentrum “De Middenstip” in 
het centrum van Epe. www.epischcentrum.nl 
Inmiddels zijn er verschillende mooie samen-
werkingen aangegaan op allerlei gebieden. 
Denk aan jeugd, evenementen, welzijn, leef-
omgeving, multimedia, etc. Ook wordt er zelf 
met  projecten gestart, zodat Episch Centrum 
in zoveel mogelijk diverse disciplines aanwe-
zig is. Een dynamische club dus, die met ie-
ders deelname nog levendiger wordt!  Wilt u 
ook meedoen met het delen van (uw) kennis?  
Stuur een berichtje naar info@wisselsbelang.
nl en er wordt contact met u opgenomen. 

5. Met regelmaat is er overleg met de Gemeen-
te en gebiedsregisseur  Niki Binnendijk, gericht 
op, in algemene zin, het bevorderen van de 
leefbaarheid in Wissel.

6. Wilt u ook lid worden van de vereniging? Op 
de website is een aanmeldformulier te vinden. 
U kunt zich ook aanmelden via de website: 
www.wisselsbelang.nl/lid-worden Met de aan-
melding verbindt u zich ook aan de contributie 
van € 10,-  per jaar.

Word lid voor slechts € 10,- per jaar!

        Bestuur

Momenteel bestaat het bestuur van Wissels Belang uit Fred van Gasteren (voorzitter) Agnes 
Gehring, Wim Schoenmaker, Ernst Hartwich en Dennis van Houte. Het bestuur wordt secreta-
rieel ondersteund door Wim Kamer. In verband met de ernstige ziekte van Ernst helpt Henk Ze-
venhuizen mee bij de digitale activiteiten (o.a. webbeheer). De bereikbaarheid is geregeld via:  
info@wisselsbelang.nl 



Word lid voor slechts € 10,- per jaar!


