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Voor 2009 heeft het Dorpsbelang zich tot doel gesteld het bestuur verder uit te 
breiden en daarmee “toekomst-proof” te maken. 
Dorpsbelang / Dorpsplatform Wolfheze e.o. is in 2009 gegroeid. Het bestuur 
functioneert al een paar jaar met een minimale bezetting van een vijftal personen. 
In 2009 kentert het tijd en er melden zich 4 personen aan. 3 personen schuiven aan 
in het bestuur en één van hem geeft aan meer met concrete onderwerpen actief te 
willen zijn in een werkgroep. Daar zijn we echt blij mee! 
 

CommuCommuCommuCommunicatie en organisatienicatie en organisatienicatie en organisatienicatie en organisatie    
Dorpsbelang Wolfheze heeft in 2009 meer aan de weg getimmerd. 

� 11 juni 2009. Dorpsbelang verwerft grote waardering met de organisatie van 
de gemeentelijke Stimuleringsprijs 2009. 

� 29 september 2009 Buurtavond in de vorm van een lagerhuisdebat met UW 
onderwerpen 

� door goed gebruik te maken van communicatiekastjes waarvan de inhoud 
zeer regelmatig wisselt 

� door onze website, die is ingericht met een poll en een forum en het beter up-
to-date houden ervan 

� in 2009 hebben we getracht de onderlinge samenhang van Wolfheze te 
bevorderen t.w:Dorpshuis Wolfheze, Extra subsidie Wolfskreet, Dorpsplein 

 
Net als in vorige jaren zullen wij op onze jaarvergadering in maart de inwoners van 
Wolfheze zoveel mogelijk informeren. Belangrijke informatie zullen wij blijven 
publiceren in de Wolfskreet, HET kwartaalblad van Wolfheze. 
 

De volgorde van publicatie zal echter wijzigen. De site wordt ons belangrijkste 
actuele medium met het dorp. Elke publicatie op de site zal worden geplaatst in de 
Wolfskreet mits deze nog actuele waarde heeft. 

 

Dorpsbelang toekomstproofDorpsbelang toekomstproofDorpsbelang toekomstproofDorpsbelang toekomstproof    
Het is inderdaad gelukt om een drietal nieuwe bestuursleden te werven. Mw. 
Saskia Giesbers, Mw. Engel-Tjenk Vos en dhr. Hans Siebeling maken sinds kort 
deel uit van het bestuur. 
In de “Periferie van Dorpsbelang” zijn een aantal personen actief. Voor de Stichting 
A50dB zijn dat Hanneke Vreman en Piet Bloem, voor het Dorpsplein is dat Taro 
Eekhoutte, voor het Dorpshuis de Burcht is dat Michel van Tooren en Caroline 
Kelderman. Een nieuw in te richten werkgroep Spoorwegovergang is in de maak. 
 

Dorpshart voor WolfhezeDorpshart voor WolfhezeDorpshart voor WolfhezeDorpshart voor Wolfheze    
Dorpsbelang Wolfheze is vanaf 2004 actief met een nieuw dorpsplein.  
Eerderheeft de Raad € 60.000 beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek naar 
de reconstructie van het dorpsplein. Inclusief € 10.000 voor de verkeersveiligheid. 

� In 2009 is de “provinciale weg” ingeslagen. Na deelname aan het 
plattelandsparlement in maart is er vanuit Dorpsbelang gepoogd ook de 
provincie ervan te overtuigen van nut een noodzaak van en Dorpshart voor 
Wolfheze. 

� Op 17 juni 2009 is ingesproken bij Provinciale Staten van Gelderland. 
Het directe gevolg daarvan is geweest dat de regelgeving m.b.t. de 
subsidieregeling is aangepast in het voordeel van Wolfheze. Een succes dus! 

� In 2010 worden deze Dorpshartactiviteiten voorgezet. 
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Dorpsplatforms in RenkumDorpsplatforms in RenkumDorpsplatforms in RenkumDorpsplatforms in Renkum    
De samenwerking van de Dorpsplatforms in Renkum is heel tastbaar tot uiting 
gekomen met de vorming en realisatie van de buurtbus. 
Dorpsbelang / Dorpsplatform Wolfheze werkt graag samen met de andere 
Dorpsplatform en wil zo in gezamenlijkheid naar de gemeente optreden. 
Een ander punt is de drugsoverlast en gevoel van veiligheid. 
Samen met de andere platforms zijn er in het gezamenlijk overleg met de 
burgemeester op gebied van veiligheid onze zorgen geuit. Knelpunt daarbij is de 
verruiming van het politieapparaat in de grote gemeenten van ons land, ten kosten 
van een gemeente zoals de onze.  
 

VerkeersveiligheidVerkeersveiligheidVerkeersveiligheidVerkeersveiligheid    
Om de veiligheid van de fietsers te verbeteren zijn er op aandringen van 
Dorpsbelang de fietssuggestiestroken op de Wolfhezerweg beter gemarkeerd. 
Graag steunen wij de planvorming van de gemeente voor een nieuwe afrit op de A50 
nabij Papendal. Wij verwachten dat zo’n afrit tot een aanzienlijke vermindering van 
het sluipverkeer door Wolfheze zal leiden. Omdat dit sluipverkeer voor de 
leefbaarheid en de verkeersveiligheid van invloed is, blijft de Wolfhezerweg voor 
Dorpsbelang een punt van aandacht. 
Rijkswaterstaat zal de zgn. oortjes bij de Amsterdamse weg niet in de reconstructie 
van de A50 opnemen. 
Dorpsbelang blijft waakzaam m.b.t. de omgeving van de spoorwegovergang. 
 

Buurtbus van Wolfheze naar DoorwerthBuurtbus van Wolfheze naar DoorwerthBuurtbus van Wolfheze naar DoorwerthBuurtbus van Wolfheze naar Doorwerth    
Sinds de start op 15 december 2008 mag de Buurtbus zich verheugen op veel 
passagiers. Het echte een succes! De aantallen reizigers in 2009 rechtvaardigen het 
bestaan van onze bus. De aandacht voor dit jaar is gericht op een verdere uitbouw, 
bijvoorbeeld in het weekend en de borging van de continuïteit van de Buurtbus. 
 

De A50 in procedure bij Raad van StateDe A50 in procedure bij Raad van StateDe A50 in procedure bij Raad van StateDe A50 in procedure bij Raad van State    
In 2009 is er namens het gehele dorp bezwaar gemaakt tegen de 
geluidsoverlast van de A50. Op 29 april 2010 krijgt Dorpsbelang de 
gelegenheid het bezwaar verder toe te lichten. 
 

WoningbouwWoningbouwWoningbouwWoningbouw    
Door het ontbreken van voldoende huisvesting voor jongeren en starters, met name 
in de huursector, ziet Wolfheze de jongeren naar elders vertrekken. Dit versterkt de 
vergrijzing in het dorp. Dorpsbelang  
Verwaarlozing en leegstand van onroerend goed dient te worden voorkomen. De 
verbreding van activiteiten van de grote spelers op gebied van huisvesting dient een 
positieve invloed te hebben op het leefklimaat in het dorp. 
Wolfheze kiest voor een beperkte en gefaseerde invulling van de voorgenomen 
bouwplannen, met items als leefbaarheid en inpassing in de bestaande structuur 
voorop. De inwoners van Wolfheze vragen om: betrokkenheid in een vroeg stadium, 
met name in de planvorming. 
De jongste ontwikkelingen rond het bestemmingsplan Wolfsheide en het bouwplan 
Willemsen Naaldhout bewijst dat goed doordachte en steekhoudende inspraak 
vanuit ons dorp nut heeft. Door samenwerking van Dorpsbelang en omwonenden 
van Wolfsheide is een goed resultaat heeft geboekt. 
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DORPSHUIS, voorzieningen en bereikbaarheidDORPSHUIS, voorzieningen en bereikbaarheidDORPSHUIS, voorzieningen en bereikbaarheidDORPSHUIS, voorzieningen en bereikbaarheid    
In 2009 is er een doorstart gemaakt met het Dorpshuis Wolfheze. Een 
samenwerkingsverband tussen gemeente, de Bries, de Burcht, de Vlinder, de 
Beatrixschool en Dorpsbelang. In 2010 moeten er stappen worden gemaakt voor 
een verdere uitvoering van de voornemens die in 2008 zijn bevestigd. 
Er moet nog veel werk worden verricht om ons doel -in 2010 de Burcht betaalbaar 
5 dagen in de week open- te realiseren 
Verder streven wij naar het instandhouding en verbetering van de bestaande 
voorzieningen zoals bijv. de Stationswinkel, de Markt en de Bibliobus. 
Wolfheze is door ontbreken van goede winkelvoorzieningen aangewezen op goede 
verbindingen met de andere dorpen van de gemeente Renkum; in het bijzonder 
Oosterbeek. 
Voor een goede bereikbaarheid van Oosterbeek moet de Bilderberglaan toegankelijk 
blijven voor autoverkeer. We hebben mogen constateren dat er in het afgelopen jaar 
een begin is gemaakt met reparatie ervan a.g.v. achterstallig onderhoud. Niettemin 
blijft onze aandacht gevestigd op deze verbinding. 
 

Vrijwilligersdankavond op 9 oktober 2009Vrijwilligersdankavond op 9 oktober 2009Vrijwilligersdankavond op 9 oktober 2009Vrijwilligersdankavond op 9 oktober 2009    
In een dorp als Wolfheze gebeuren heel veel dingen die niet automatisch of vanzelf 
gaan. Elke vrijwilliger weet dat niets vanzelfsprekend is en wij, bestuur van 
Dorpsbelang Wolfheze, vinden dat een bedankje op zijn tijd nuttig en nodig is. 
Op 9 oktober 2010 waren wij en een keur aan vrijwilligers verzameld in de Burcht 
aan een goed voorziene dis.  
Wie was uitgenodigd: de Klankbordgroep Nieuwbouw, de Oranjeverenging, de 
redactie van de Wolfskreet, het Airborne Herdenkingscomité, de organisatie van 
Nightfever, de Sinterklaascommissie, de IJsbaancommissie, de Klaproos, de Burcht, 
de kerstboomcommissie, etc. etc, de werkgroepen van Dorpsbelang en zelf waren we 
er ook bij natuurlijk. 
Terugkijkend was het een prima avond en wie gaan het volgende jaar… 
 

Activiteiten van DORPSBELANGActiviteiten van DORPSBELANGActiviteiten van DORPSBELANGActiviteiten van DORPSBELANG    
Naast bewonersinitiatieven willen we zelf een aantal acties ontplooien en 
continueren: 

• tijdig klaar te zijn voor ijspret in ons dorp, 

• de plaatsing van de kerstboom en het “inzingen” ervan. 
• ‘de taart van Dorpsbelang’ leeft in het dorp; wordt gecontinueerd in 2010 

• het organiseren van thema-avonden en voorlichtingsbijeenkomsten 

• nieuwe inwoners van ons dorp informeren via ons informatiefoldertje dat 
vanaf 2010 beschikbaar is 

• uitbreiding van een toekomstvast bestuur opdat wij alle taken goed kunnen 
blijven vervullen 

• aandacht voor veiligheid van de openbare ruimte 
• een leefbaar en goed woonklimaat in Wolfheze blijft een speerpunt voor 

Dorpsbelang 
 
 

Namens Dorpsbelang Namens Dorpsbelang Namens Dorpsbelang Namens Dorpsbelang /dorpsplatform/dorpsplatform/dorpsplatform/dorpsplatform Wolfheze, Wolfheze, Wolfheze, Wolfheze,    
Ted Stevens (vz) 
13 februari 2010 


