Overzicht Plannen van Aanpak Welsum.
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

Probleem
eigenaar

Voorzieningen

Bewoners en nieuwkomers in Welsum
informeren over voorzieningen in en
rondom Welsum.

* Inwoners informeren over:
Openbaar vervoer
- SRV wagen
- Kapper aan huis
- Prikpost/huisarts
* Onderzocht is hoe deze informatie
onder de aandacht van de inwoners
gebracht gaat worden.
* AED is aangeschaft en cursussen zijn
verzorgd.
* Onderzocht is of pontkortingen
mogelijk zijn.
* Onderzocht is of een buurtwinkel
rendabel is.

vóór
1 juli 2009

* St. Welzijn ouderen
* Rabobank
* Bewoners
Welsum
* Veerpontbaas

Werkgroep € 300

* Routegebonden recreatie is
ontwikkeld. (fiets-, ruiter-, en
wandelpaden+ plaatsen van 2
rustbankjes).
* Alle recreatieve voorzieningen en
activiteiten, cultuurhistorische en
natuurinformatie zijn geïnventariseerd.
Deze informatie is gebundeld in een
gidsje of website.
* Rondleidingen worden verzorgen met
gidsen voor natuurbeleving en
historische panden.
* In samenwerking met het plaatselijk
belang is de picknickplaats bij het
MKZ-monument opgeknapt.

2009

Recreatie

Realiseren recreatieve activiteiten en
voorzieningen in Welsum voor zowel
de eigen inwoners als recreanten. Er
wordt gezocht naar kleinschalige
activiteiten die passen in de omgeving
en de Welsumse cultuur.

Toegekend
Budget in €

idem
idem
Langere
termijn
idem

idem

idem
idem

* Bewoners Welsum
Werkgroep € 3.200
* Provincie Overijssel
/ Gelderland
* Domeinen
* Gemeente Olst-Wijhe
fietspad
Erveweg - dorp
dorp - Scherpenhof
* Plaatselijk Belang
* Rijkswaterstaat
* Waterschap Veluwe
* DLG
* Staatbosbeheer/ BBL
* Gelders Landschap
* St. IJsselhoeven

Naam
werkgroep

Doel

Resultaat

Tijdspad

Partners

* Jeu de Boules plek is opgeleukt en een
toernooi wordt organiseren in 2010.
* Onderzocht is wat de mogelijkheden
zijn voor:
a. Uitbreiding van drie rustpunten.
b. Het open blijven van de
uiterwaarden voor recreanten.
c. Dat de werkgroep betrokken wordt
bij de ontwikkeling van recreatieve
paden zodra de uitwerking Plan
IJsseluiterwaarden (DLG)aan de
orde is.
* Beschermen van de natuurwaarden
langs de IJsseloever.
* Aandacht hebben voor reserveren
financiële middelen voor fiets- en
wandelpaden.

2010

* Olster erfgoed.
* Landschap Overijssel
* Stichting Natuur
Anders
* Stichting Recreatie
Deventer Buiten
* VVV Salland
* Particuliere
grondeigenaren.

2009
en langer
termijn

Probleem
eigenaar

Toegekend
Budget in €

idem
idem

Subtotaal

€ 3.500
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Budgetten voor onderwerpen die nader onderzoek vragen of ontwikkeltrajecten die op korte termijn kunnen starten.
De budgetten zijn aangevraagd en worden toegekend met het doel het geld in te zetten voor verder onderzoek en/of de aanschaf voor de eerste materialen.
Naam
werkgroep

Doel

Landschappelijk Uiterwaarden in traditionele vorm
behouden. Dat wil zeggen, hagen
karakter
tussen de weiden en vee in de wei.
Kleinschalige / hoogstam fruitteelt
stimuleren.
In stand houden/uitbreiden hagen en
andere landschappelijke kenmerken.

Resultaat

Tijdspad

Partners

* Onderzocht is wat de mogelijkheid is
voor inspraak bij nieuwe uiterwaardenplannen en bij uitwerking bestaand
plan.
* Bevorderen van meer hoogstamfruit
Oude rassen / kleine schaal.
* Landschapselementen worden goed
onderhouden.
* Appelsap van hoogstamfruitbomen
wordt gepromoot.

Minimaal
2 jaar

* Gemeente Olst-Wijhe Werkgroep € 500
+
voor informatie en
€ 1.000
ondersteuning
in reserve
* Landschap Overijssel
* Stichting
IJsselhoeven
* Rijkswaterstaat
* Staatbosbeheer

* Visiedocument is opgesteld.
* Belangrijk uitgangspunt bij woningbouw in de kern van Welsum is dat
met deze bebouwing het middelpunt
van het dorp aantrekkelijker wordt.
Nieuwe woningbouw moet op een
esthetisch verantwoorde wijze
Het ambitieniveau van de
aansluiten bij de bestaande
woningbouwopgave is gerelateerd aan
bebouwing
de woonbehoefte tot 2025 in Welsum
zoals is vastgelegd in de Toekomstvisie van Welsum.
Olst-Wijhe.

Bouwen

Een visie opstellen waarin wordt
aangegeven waar woningbouw kan
plaats vinden. Hierbij gaat het niet
alleen om nieuwbouw maar ook om
vernieuwbouw en renovatie.

Veiligheid

Welsum “duurzaam veilig” maken en
houden.

Gezocht is naar oplossingen voor de
volgende knelpunten:
* Slechte oriëntatie op de weg.
* Weinig ruimte fietsers en wandelaars.
* Hoge snelheid gemotoriseerd verkeer.
* Gevaarlijke randen langs het asfalt.
* Gevaarlijke kruisingen.
* Onnodig vrachtverkeer.

idem
idem

Probleem
eigenaar

Toegekend
budget in €

idem
Juni 2009
Concept
visie af.

pilot 3-5 jr
Nader
te
bepalen
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* Gemeente Olst-Wijhe Werkgroep € 1.500
Proj. leider:
G. vd Blink
Gemeente
Olst-Wijhe

* Gemeente Olst-Wijhe Werkgroep € 4.500
* Waterschap
* Aannemers
* Politie

Naam
werkgroep

Doel

Resultaat

Tijdspad

Partners

Probleem
eigenaar

Toegekend
budget in €

* Door te kiezen voor samenwerking,
gebruik te maken lokale krachten
zoals een bloeiend verenigingsleven
en betrokken dorpsbelangen maar ook
de faciliteiten van dorpshuis en sport,
kan passende zorg verbonden worden
aan onderwijs en opvang en een
gezamenlijk dagarrangement.
* Er is minimaal een vorm van buitenschoolse opvang in het dorp zelf.
De mogelijkheden van voorschoolse
opvang en opvang in de schoolvakanties in kaart gebracht.

Juni 2009
Definitief
en
gedragen
activiteiten
-plan

* St. De Mare
* Team Dijkzicht
* OR/ MR
* St. Peuterspeelzalen
* PB Welsum
* Dorpshuis

De Mare / € 300
I. vd Toom

* Geluidshinder.
“Versterk de
basisschool in
Welsum”

Het ontwikkelen van een gedragen
activiteitenplan voor de Brede
Plattelandsschool in Welsum.
Na de zomervakantie starten met
kinderopvang in Welsum.

Dorpshuis

Uitbreiding van het dorpshuis en
kostenbesparing realiseren door het
dorpshuis samen te voegen met
andere voorzieningen zoals de
brandweer.

* Onderzocht zijn de mogelijkheden
om het dorpshuis, de brede school en
de brandweer in één gebouw onder te
brengen.
* Ook is de mogelijkheid onderzocht
om
zorg voor ouderen te combineren.

2009

* Gemeente Olst-Wijhe Werkgroep € 500
* Stedenbouwkundige
en architect.

Grof Vuil

Makkelijker afgifte van grof vuil.
Het tegengaan van dumping en
milieubesparend.

Welsum is opgenomen in de route voor
het ophalen van grof vuil.

2009

* Gemeente Olst-Wijhe Gemeente
* ROVA

Subtotaal

€0

€ 8.300
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Wensen en ideeën van kinderen en jongeren
Naam
werkgroep

Doel

Resultaat

Tijdspad

Kinderen

De leefbaarheid in Welsum voor met
name kinderen te verhogen.
De kinderen hebben behoefte aan een
breder activiteitenaanbod met
specifieke wensen.

Onderzocht is de haalbaarheid om de
Doorlopend * Gemeente
volgende activiteiten te starten:
* St. Kulturhus
Start zsm
* Een techniekclub voor jongens.
* Landstede Welzijn
* Zwemmen in de Stuurmanskolk.
* Staatbosbeheer
* Meer Buiten- en binnensport* BOS-Impuls
activiteiten.
* Brandweer
(tennis, volleybal en voetbal)
* Bewoners Welsum
* Een spooktocht.
* Activiteiten* Sleutelen aan brommers.
commissie
* Jeugdbrandweer en EHBO.
* Sportvereniging
* Streetdance.
* Een ijsbaan.
* Lessen in Vechtsporten.
* Een kookclub voor meisjes.
Ook is onderzocht of het mogelijk is om
* Lantaarnpalen langs de dijk te
plaatsen.
* Een Crossbaantje te maken.
(combinatie met nieuwbouw)
* Een speelvoorziening/
kinderspeelplaats te realiseren.

Werkgroep € 500
+
€ 1.500
in reserve

Jongeren

De leefbaarheid in Welsum voor met
name jongeren te verhogen.
De jongeren hebben behoefte aan een
breder activiteitenaanbod met
specifieke wensen.

Onderzocht is de haalbaarheid en
Doorlopend * Gemeente
mogelijkheden van:
* St. Kulturhus
Start zsm
* Openbaar vervoer of eigen busje voor
* Landstede Welzijn
* Staatbosbeheer
vervoer ’s avonds naar Heerde.
* BOS-Impuls
* Een (mobiele)hangplaats.
* Bewoners Welsum
* Meer buiten- en sportactiviteiten.
* Sportvereniging
* Vaker een disco- of muziekavond.
Het onderwerp kortingsregeling voor de
veerpont wordt opgenomen door de
werkgroep voorzieningen.

Werkgroep € 500
+
€ 1.500
in reserve

Subtotaal

Partners

Probleem
eigenaar

Toegekend
Budget in €

€ 4.000
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Totaal budget.
Subtotaal 1

€ 3.500

Subtotaal 2

€ 8.300

Subtotaal 3

€ 4.000

Integrale
activiteiten

€ 2.000

Algemene
ontwikkelkosten

€ 1.000

Totaal

€ 18.800
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