
Wissels Belang   
juli 2022

Introductie
Voor het vijfde jaar op rij is een Infobulletin samengesteld. Niet alleen ten behoeve van 
de leden van onze vereniging. Middels een jaarlijkse éénmalige verspreiding, huis aan 
huis in ons buurtschap Wissel, kan ook op deze wijze informatie met álle inwoners van 
Wissel worden gedeeld. De informatie van dit bulletin is voor een belangrijk deel ook te 
vinden op de website: www.wisselsbelang.nl . De vereniging Wissels Belang (WB) is op 
16 februari 2011 opgericht en heeft als doel op te willen komen voor belangen van (de 
bewoners van) Wissel als het gaat om het beschermen van de kwaliteit van de woon- 
en leefomgeving in Wissel en het verbeteren daarvan waar dat mogelijk is. De inzet is 
een veilig en prettig leefbaar Wissel. Met het motto “Ons Mooi Wissel” wordt het beeld 
geschetst dat de vereniging nastreeft. 

Actuele situatie
Op de Algemene ledenvergadering (ALV) van najaar 2021 hebben de leden elkaar weer 
persoonlijk kunnen ontmoeten. Dat was nog wel onder voorwaarden en beperkingen van 
de “Corona Toegangscontroles”. Gelukkig ondervinden we op dit moment geen fysieke 
belemmeringen meer in het ritme en de dynamiek van de dagelijkse dingen. Plannen, 
ideeën en activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten zien we weer overal.  
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Welke zaken zijn onder de aandacht:
 
1.Verkeersplan Wissel
Als onderdeel van het inmiddels vastgestelde Mobiliteitsplan Epe zoekt de gemeente 
naar kortetermijnoplossingen voor de verkeersproblemen in Wissel. 

In 2021 zijn er door de gemeente plannen gemaakt, die in klankbordgroep bijeenkom-
sten met bewoners zijn besproken. Uitgangspunt is dat Wissel een bestemmingslocatie 
is.

Wissels Belang heeft als uitgangspunten geformuleerd:
Vermindering verkeersdruk in Wissel, veiligheid voor alle verkeersdeelnemers, met name 
op wegen waar geen trottoir is en waar hard gereden wordt, zoals de Molenweg, Boer-
weg en de Achterste Molenweg, Wisselseweg. Maatregelen moeten niet leiden tot een 
verhoogde overlast op andere wegen. Verharding van de zandwegen, zoals de Centrum-
weg is op zich prima, mits dat niet leidt tot hogere snelheden. Waar mogelijk realisering 
van een 30 kilometer zone.

Eind november lag er een conceptplan dat o.a. voorzag in een knip in de Molenweg, 
die daardoor niet meer geschikt zou zijn voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Ter 
voorkoming van een waterbed effect lagen er ook flankerende maatregelen voor de hoek 
Oostravenweg, Ericaweg, Koeweg.
Tijdens die bijeenkomst heeft de gemeente besloten om, gezien bezwaren van sommige 
ondernemers en bewoners, nog een aantal gesprekken te voeren.
Dit heeft geleid tot een alternatief plan, dat ook weer in een klankbordgroep bijeenkomst 
is besproken. In dit plan zaten o.a. aanpassingen voor de Molenweg, die voor veel aan-
wezigen niet afdoende waren. Eénrichtingverkeer op de Burgweg lijkt geen onderwerp 
van discussie, net als het op termijn 30 km zone maken van de hoek Blekersweg.
WB heeft nogmaals benadrukt dat de discussie over verkeersveiligheid etc. nu al meer 
dan tien jaar duurt en dat er actie en een regierol van de gemeente verwacht wordt.

De gemeente geeft aan dat geen van de plannen unaniem gedragen wordt en hoopt voor 
de zomer met een definitief concept Verkeersplan Wissel te komen, dat dan ook bekend 
gemaakt wordt. Er komt geen klankbordgroep bijeenkomst meer, omdat de meningen 
inmiddels wel bekend zijn. 
De normale bezwaar en eventuele beroepsprocedures staan, na officiële publicatie, 
open.

2. NL Doet
Het bestuur van WB krijgt soms de vraag om gezamenlijke activiteiten voor de buurt te 
organiseren. Hoewel dat niet primair een doel van onze vereniging is, heeft het bestuur 
onder de paraplu van “NL Doet” samenwerking gezocht met de boswachters van Gel-
ders Landschap en Kastelen. Die hadden de activiteit “zaailingen trekken” aangemeld 
bij NL Doet.  Vervolgens heeft WB per mail alle leden uitgenodigd deel te nemen en de 
oproep ook op de website geplaatst. 
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Op 12 maart trok een vertegenwoordiger van het bestuur vol goede moed en enthou-
siasme, met zijn echtgenote, naar de parkeerplaats Wissels Veen. Daar aangekomen 
bleken er een ongeveer 15 deelnemers te zijn, waarvan nog twee WB leden, die hier niet 
wonen, maar er speciaal voor uit het westen van het land waren gekomen. Een teleur-
stellende deelname uit Wissel helaas.
Daarbij is dan de vraag: waar ligt dat aan? Hebben we het onvoldoende gecommuni-
ceerd, sluit het niet aan bij de behoefte van de leden, of is er sowieso weinig interesse in 
dit soort activiteiten? 
We horen het graag van u.

Om positief te eindigen: er is met veel enthousiasme hard gewerkt en het resultaat mag 
er zijn; een flink stuk heide is ontdaan van de opschietende dennetjes.

3. Project Wissels Veen
Het project Ontwikkeling Wissels Veen nadert de fase van uitvoering.  Sinds eind 2019 
is er in de voorbereidende fase het een en ander voorbereid. Ook dit project heeft een 
klankbordgroep waar enkele leden van onze vereniging in zitten. Hans Buers is de 
contactpersoon. Belangrijk onderdeel in het voorjaar 2022 is het opgestarte “knutten- en 
muggenonderzoek” waaraan ook enkele leden van Wissels Belang hebben meegewerkt. 
Er is een grondwatermodel opgesteld en er zijn peilbuizen geplaatst voor het meten van 
het grondwater. Ook is een quick scan uitgevoerd naar de aanwezigheid van muggen en 
knutten in het Wisselse Veen. Deze onderzoeken zijn ook besproken met de klankbord-
groep voor het Wisselse Veen. Daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen zijn in het 
najaar 2023 te verwachten. In de loop van juli 2022 komt de projectleiding met een Infor-
matiebulletin. En ook voor dit onderwerp is er meer informatie op onze website www.
wisselsbelang.nl.

4. Omgevingsvisie
De omgevingsvisie van de gemeente Epe is in december 2021 definitief vastgesteld 
en loopt vooruit op de nieuwe Omgevingswet die niet eerder dan 1-1-2023 in werking 
kan treden. Het geeft het handelingsperspectief voor de fysieke leefomgeving aan: Het 
zet de koers uit en geeft richting. Met de omgevingsvisie wordt iedereen gefaciliteerd 
en geïnspireerd om ideeën waar te maken die passen bij onze waarden, opgaven en 
doelstellingen. In het ontwerp omgevingsvisie ‘Natuurlijk goed leven’ staat de waarde-
volle leefomgeving centraal. En dat laatste past volledig bij de doelstelling van onze 
vereniging. Praktische uitwerking van de Omgevingsvisie is o.a. het vroegtijdig betrekken 
van bewoners bij (substantiële) wijzigingen in bestemmingsplannen. Deze vorm van 
betrokkenheid deed zich o.a. al voor bij de laatste ontwikkelfase van landgoed “De Waay-
enberg” en, zeer recent, de bouwplannen van het Veluws Eethuis aan de Ericaweg.
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5. Landgoed De Pirk, grenzend aan “De Waayenberg”, is in ontwikkeling. 
Samen met landgoed “De Paalbeek” en “De Waayenberg” vormt het een natuurgebied 
waarin gewandeld kan worden.  Via het onverharde deel van de Paalbeekweg of via het 
wandelpad aan de Molenweg (het melkpaadje) komt u in dat natuurgebied. Momenteel 
zijn er wijzigingen in het bestemmingsplan aangevraagd. Het gaat o.a. over de wijziging 
van de locatie waar een landhuis opgericht gaat worden. Naar verluidt richten de plan-
nen zich op de realisatie van 2 landhuizen i.p.v. 1. 

6. Goed om te weten:  
A. Het bestuur heeft in samenspraak met onze leden Frits en Else Molenaar de beken-
de “koffie-ochtenden” weer in de steigers gezet. Dat houdt o.a. in dat in de periode van 
de “wintertijd” er op de dinsdagochtend koffiebijeenkomsten worden georganiseerd in 
de kantine van voetbalvereniging “Wissel”.  Ook niet leden van Wissels Belang kunnen, 
eveneens tegen geringe vergoeding, aan deze bijeenkomsten deelnemen.

B. De bewoners van landgoed “De Waayenberg” organiseren een “open huis” voor de 
Wisselnaren. Zij stuurden ons het volgende bericht:
De leden van de Vereniging van Eigenaren van Landgoed de Waayenberg stellen het 
bijzonder op prijs met U nader persoonlijk kennis te maken en U de gelegenheid te geven 
het landgoed De Waayenberg van dichtbij te bekijken onder het genot van een kopje 
koffie of thee met iets lekkers.
Daartoe nodigen wij van harte uit om op zaterdagochtend 30 Juli tussen 10.00 en 12.30 
uur bij ons aan de Molenweg 2 te Wissel langs te komen.
Auto’s kunnen voor het bruggetje rechts langs onze oprijlaan geparkeerd worden en 
fietsers kunnen hun fiets op het binnenterrein kwijt. Wij zien er naar uit U te mogen 
verwelkomen.

C. Op donderdag 20 oktober 2022 is de Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland. 
Hopelijk kunnen we elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten in “De Vossenberg”. Le-
den krijgen per email tijdig de uitnodiging. Twijfelt u of uw emailadres bekend is bij WB?  
Stuur een berichtje naar info@ wisselsbelang.nl.  

7 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 aanmelding verbindt u zich ook aan 
de contributie van € 10,- per jaar. Én geeft u support aan de zorg voor uw leefomgeving 
“Ons Mooi Wissel”.

8. Bestuur
Momenteel bestaat het bestuur van Wissels Belang uit Fred van Gasteren (voorzitter), 
Yvonne Overes (penningmeester), Wim Kamer (secretaris), Bart Veerman en Dennis van 
Houte. Het bestuur wordt ondersteund door Henk Zevenhuizen (ict-webbeheer).  
De bereikbaarheid is geregeld via: info@wisselsbelang.nl 


