
  
 
 
 
 

 
Jaarverslag 2021 Dorpsraad Warnsveld 
 
 
Over Dorpsraad Warnsveld 
De Dorpsraad van Warnsveld bestaat uit inwoners van Warnsveld en vertegenwoordigers van 
Warnsveldse verenigingen, organisaties en instellingen. Vier inwoners van Warnsveld vormen 
het dagelijks bestuur van de dorpsraad: Cyp Wagenaar (voorzitter); Anja Kuiken (secretaris); 
Janet Lier (penningmeester); en Jannie de Ruiter-Huurnink (tweede penningmeester). 
 
 
Doelstellingen Dorpsraad Warnsveld 
De Dorpsraad Warnsveld zet zich in voor het versterken van de sociale en fysieke leefbaarheid, 
het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van het dorp Warnsveld 
en het buitengebied en het op peil houden van de kwaliteit van de voorzieningen voor het 
dorp en het buitengebied. 
De Dorpsraad werkt nauw samen met organisaties die aan deze doelstelling eveneens een 
bijdrage leveren of kunnen leveren. 
Jaarlijks ontvangt de Dorpsraad van de gemeente Zutphen een budget waarmee initiatieven 
en projecten die passen binnen de doelstelling kunnen worden uitgevoerd of ondersteund. 
 
 
Dorpsraad Warnsveld in 2021 
Achter de schermen is in 2021 een begin gemaakt met een nieuwe structuur van de 
Dorpsraad. De website is vernieuwd, er is een flyer gemaakt, de Dorpsraad is telefonisch 
bereikbaar geworden, er is een tweewekelijks spreekuur ingesteld.  
 
Om meer bekendheid aan (de activiteiten van) de Dorpsraad te geven werkten we mee aan 
de suikerspinactie van de Oranjevereniging op Koningsdag, waren we aanwezig bij de open 
dag van het Warnshuus en bij de kunstroute van het WaQ.  
 
Vanwege coronaperikelen kon in september eindelijk, met een goed verzorgd dinerbuffet, 
afscheid genomen van het oude dagelijks bestuur en de leden van de grote raad van de 
dorpsraad. Frans van Uem en Heleen Buijs ontvingen de Meander van de gemeente Zutphen 
uit handen van de burgemeester tijdens deze avond. 
 
Op 28 september was de eerste grote raadsvergadering ‘nieuwe stijl’ een feit. 
 
 



Financiën Dorpsraad Warnsveld 
In 2021 is de bijdrage van de gemeente naast de vaste lasten zoals huur van het Warnshuus, 
verzekeringen, bankkosten en dergelijke, besteed aan: 
WGDGO: bijdrage verjaardag pakketten 
St. Steenbergen: bijdrage boek kunstfotograaf Bernard Jacob Hoetink 
't Warnshuus: bijdrage PlayStation t.b.v. jongeren inloopavonden 
Oranjevereniging Warnsveld: bijdrage suikerspinactie Koningsdag 
Bijdrage restauratie dorpspomp Rijksstraatweg/Kerkplein 
Schooltuinen: bijdrage in de kosten 
Trefpark: bijdrage aanschaf jeu de boules ballen 
Dierenweide ‘t Spiker: bijdrage beveiligingscamera's; bijdrage kosten kerstboom 
WAQ: bijdrage Kunstroute 2021 
Basisschool De Scheperstee: bijdrage World Cleanup Day (ijsjes) 
Buurten Warnsveld: bijdrage buurtfeesten 
Buurtpreventie Warnsveld: bijdrage in de kosten 
 
 
Vooruitblik 2022 
In 2022 willen we: 
- een drietal grote raadsvergaderingen organiseren. Het is de bedoeling dat deze een 
bepaald thema hebben, zoals ‘een dementie-vriendelijk Warnsveld’.  
- een podium aan de politieke partijen geven in verband met de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart, om hun plannen voor Warnsveld uit te kunnen dragen. Ook de social media van de 
Dorpsraad worden hiervoor benut. 
- uitbreiding van het bestuur vinden, met name op het gebied van communicatie. 
 

 


