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Omschrijving van de toezegging:
Burgemeester de Graaf heeft toegezegd de raad te informeren over het vervolggesprek over de
overlast van wilde zwijnen in Wapenveld, volgend op het gesprek dat hij op 8 oktober 2018 heeft
gehad met WBE en Jachthouders.
Antwoord (in te vullen door organisatie):
Op 20 december jl. hebben de voorzitter en secretaris van de Wild Beheer Eenheid (WBE) NoordOost Veluwe de burgemeester geïnformeerd over de afgesproken acties om de overlast van wilde
zwijnen in de bebouwde kom van Wapenveld te beëindigen.
Ter voorbereiding op dit gesprek heeft de WBE overleg gevoerd met alle aanliggende jachthouders,
daarna met Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK). Onze bosbeheerder is aanwezig geweest bij
het overleg met de aanliggende jachthouders. Vervolgens heeft de WBE met de grofwildcoördinator
Veluwe het gebied ter plekke onderzocht.
De conclusie is dat met het intensiveren van de jacht in het gebied ten westen van de GrotewegPetrea de wilde zwijnen in het Stationspark geweerd kunnen worden. Er zijn geen aanvullende
maatregelen nodig zoals het actief verjagen van de wilde zwijnen uit het Stationspark of het
plaatsen van stroomdraad langs de Groteweg. De WBE biedt ruimte voor deze intensivering door
sinds oktober 2018 de toewijzing van afschot voor alle velden in dit gebied mogelijk te maken. De
intensivering vraagt extra inzet van GLK. Dit wordt zowel bestuurlijk, via de burgemeester, als
ambtelijk via de WBE, met GLK besproken.

Dit sjabloon is bedoeld voor toezeggingen aan de raad die niet in het verslag verwerkt kunnen worden. Vragen hierover
kunnen worden gesteld tijdens de rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo
ter bespreking te agenderen voor een eerstvolgende commissievergadering.

