Bijlage I

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Wesepe.

Eenmalige budgetten voor onderwerpen die op korte termijn kunnen starten.
De verschillende werkgroepen hebben eenmalig een budget aangevraagd en kunnen op korte termijn van start.
Naam
werkgroep

Doel

Resultaat

Tijdspad

Partners

Bedrijvigheid

1. Ondernemers in Wesepe hebben
contact met elkaar.
2, De mogelijkheden onderzoeken voor
een bedrijfsverzamelgebouw.
Beide doelen zijn om de economie te
bevorderen.

De Weseper ondernemers komen
uiterlijk december 2013 voor de eerste
keer bij elkaar.

2017

Gemeente Olst-Wijhe Werkgroep

Bibliotheek &
Vitrinekast

1. De Weseper bevolking weer
verleiden/stimuleren tot lezen.
2 Het verbinden van de verschillende
groepen bewoners van Wesepe.

* Zwerfboekenkast zijn gemaakt en
gevuld.
* Een vrijwilligersgroep is ingesteld.
* Een digitaal leensysteem ‘boekje
van de Buren’ is opgezet..

Bloemenplukweide

De inwoners van Wesepe (Raalterweg en
* Een bloemenweide annex
nieuwbouw) door middel van de natuur bij Moestuin is ingericht.
elkaar brengen en het stimuleren van
* Natuureducatie wordt gegeven
natuureducatie aan kinderen.
door een natuurgids.

Cultureel
Minifestival

Het organiseren van een festival waar
ontmoeten ,verbinden, wordt uitgedaagd
nieuwe kruisbestuivingen geïnitieerd,
talent ontwikkeld en de lokale/regionale
economie een impuls gegeven.
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Probleem
Eigenaar

Toegekend
Budget in €
€0

2013

Een bedrijfsverzamelgebouw in 2017

* Een grotere verbinding binnen het
dorp en van buiten naar het dorp;
* Nieuwe mogelijkheden (kansen)
van het dorp zijn inzichtelijk
* Streefaantal van 400 bezoekers

Jan. 2014

Obs A. Bosschool
Gemeente Olst-Wijhe
Bibliotheek Olst
Stichting Kulturhus
PB Wesepe
Inwoners Wesepe

Werkgroep € 1750

Maart-April Stichting Kulturhus
2014
Gemeente Olst-Wijhe
Vlindertuin Elshof
Bloementuin Heeten
Tuinen van Stinz
Ondernemers
Sept. 2014 Helga Bonsink
Stichting Kulturhus
Verenigingen/School
Gemeente Olst-Wijhe
Kunstenlab

Werkgroep € 3.750

“Met elkaar, voor elkaar”

Werkgroep € 5.000

november 2013

Naam werkgroep

Doel

Resultaat

Tijdspad

Partners

Ontmoeten in en
De functie “ontmoeten” van het
rondom het Wapen plein tussen het Wapen van Wesepe
van Wesepe
en de kerk versterken op de korte
termijn en borgen naar de toekomst
toe.

* Verlichting boom kerkplein.
* Aankleding plein, gedeelte tussen
het Wapen van Wesepe en de kerk.

Dec 2013
Mei 2014
Juli 2014
Mei 2014

Stichting Zalencentrum
Werkgroep € 5.000
Wesepe
Wapen van Wesepe
Stichting Kulturhus
Gemeente Olst-Wijhe
Kerkenraad
Ondernemers weekmarkt.

Speelgelegenheid
Jeugd

Een aantrekkelijke en uitdagende
woon- en leefomgeving bieden in
Wesepe met voldoende ruimte voor
spelen & bewegen in de openbare
ruimte voor de jeugd in alle
leeftijdscategorieën.

De gemeente was al voornemens om
een trapveld aan te leggen en
Ballenvangers te plaatsen.

Voorjaar
2014

Gemeente Olst-Wijhe
Bewoners Wesepe
Nijha

Werkgroep € 5.000

Wandel- en
fietsroutes

Laten zien hoe mooi Wesepe en
omgeving is.
Het promoten van Wesepe en de
wandel- en fietsroutes.

* In beeld zijn alle bestaande
Wandel- en fietsroutes.
* Wandel- en fietsroutes zijn
‘beleefbaar’.
* Een nieuwe wandelroute door
Wesepe is ontwikkeld.

Okt.2013
Dec 2013;
Okt. 2013.

Weseper Erfgoed
Gemeente Olst-Wijhe
Wapen van Wesepe
Kerk
Stichting Rustpunt
Salland Marketing
Stichting Kulturhus

Werkgroep € 1.750

Wonen in Wesepe

Duidelijkheid krijgen over de
woonbehoefte van jongeren in
Wesepe en de vraag naar betaalbare
woningen voor jongeren.
Wesepe is een aantrekkelijk
woondorp voor iedereen en het
huidige voorzieningenniveau van
Wesepe behouden of uitbreiden.

* Een woonbehoefteonderzoek is
ontwikkeld en uitgevoerd.
* De resultaten zijn afgestemd en
teruggekoppeld met de gemeente.

Juni 2014
Okt. 2013
Vanaf juni
2014.

Stichting Kulturhus
Gemeente Olst-Wijhe
Salland Wonen
Aannemers/
Ontwikkelaars
Bevolking Wesepe
Saxion Hogeschool
Makelaars
OVKK

Werkgroep € 1.000

Toegekend
budget in €

Onderzoek is gedaan naar het plaatsen
van een kabelbaan, tafeltennistafel,
verlichting en een tegelpad.

€ 23.250

Totaal toegekend budget in €
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Aandachtspunten in Wesepe
Dit zijn onderwerpen die in de inventarisatieronde wel genoemd zijn maar waar een mindere prioriteit aan is gegeven door de inwoners van Wesepe. Voor deze onderwerpen zijn
nog geen werkgroepen geformeerd. Hier zijn dus ook nog geen plannen van aanpak voor geschreven of budgetten voor aangevraagd. De onderwerpen worden besproken op het
jaarlijkse directieoverleg voorafgaand aan het kernenbezoek. Tijdens dit overleg zal worden bepaald welk onderwerp zal worden opgestart. Ook zal worden bepaald of het formeren
van een werkgroep en het toekennen van een deel van het uitvoeringsbudget van het dop gewenst is. De actie van deze aandachtspunten ligt dus altijd in eerste instantie bij de
gemeente en het plaatselijk belang, tenzij een derde partij eerder met een voorstel komt.
De onderwerpen zijn ingedeeld naar onderwerpen op de beleidsterreinen: Fysiek, Economisch, Sociaal, Cultuur.
Onderwerp

Samenhang met beleidsterrein

Fysiek
Buurt- of marktbus
Meer groen bij middenbermen/vluchtheuvels
Openbaar groen geven aan bewoners
Maatregelen tegen zwerfafval op fietsroutes schoolgaande jeugd.
Oorspronkelijke fietspaden Deventer / Raalte herstellen of aanpassen fietspad tunnel naar sportpark
Entree dorp aantrekkelijker maken.
Versterken bedrijvigheid bij rotondes
Economisch
Aanleggen Ruiterpad
Ondernemers en dorp verbinden (open dagen of excursies bij bedrijven, vaardigheden en talenten ondernemers inzetten in het
dorp.
Kleinere bedrijfskavels
Leges voor vergunningen (berekenen op basis van ureninzet en niet op basis van percentage investeringskosten)
Adopteren rotondes door ondernemers.
Snel internet

Sociaal
cultuur
Sociaal / economisch
Sociaal / economisch
Sociaal
Economisch
Economisch
Fysiek
Sociaal
Fysiek
Sociaal
Cultuur
Fysiek / sociaal

Sociaal
Versterken sfeer en uitstraling Raalterweg
Braakliggende terreinen groen maken, zwerfaval aanpakken
Meer activiteiten in het Wapen van Wesepe
Bankjes her en der (bijvoorbeeld bij Tollenaar)

Fysiek / economisch
Fysiek
Cultuur
Fysiek

Cultuur
Muurschildering bij de Beukenoot
Behoud cultureel erfgoed (oude boerderij en smederij)

Economisch/ sociaal
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