
 
Jaarvergadering Dorpsbelang Wolfheze e.o.  
dd. 24 maart 2009 

 
 

VAN MESDAGWEG 23 _ 6874BL WOLFHEZE _ TEL 026 - 4 820 455 _ info@dorpsbelangwolfheze.nl 

 
Opening en vaststellen agenda  
De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen 
welkom. Daarna worden de bestuursleden voorgesteld en licht hij de agenda toe. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

Verslag jaarvergadering 2008, terugblik op 2008  
De notulen van de jaarvergadering en het jaarverslag worden in de vergadering 
niet voorgelezen. De notulen van de jaarvergadering van 18 maart 2008 worden 
ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld, evenals het jaarverslag over 2008. 
De voorzitter bedankt alle mensen die het afgelopen jaar iets voor het dorp 
gedaan hebben. 
 

Financieel jaarverslag 2008 en begroting 2009 
(Erwin van Wonderen) 
De financiën bestaan uit vier onderwerpen: financieel jaarverslag Dorpsbelang, 
financieel jaarverslag Wolfskreet, begroting 2009 en contributie 2010. 
In het financiële overzicht zijn deze nu samengevoegd om het geheel 
overzichtelijker te maken. 
Om de toegenomen kosten van de Wolfskreet en de daardoor teruglopende 
banksaldo te compenseren heeft Dorpsbelang haar bijdrage met 100 euro 
verhoogd. 
De contributie wordt ongewijzigd vastgesteld op 5 euro per lid. 
De financiën zijn door de kascommissie, bestaande uit de heren Schmidt en 
Hendriks, gecontroleerd en in orde bevonden. Door een communicatiestoring is 
de kascommissie helaas niet aanwezig. 
De kascommissieleden zullen alsnog een verklaring opstellen, die gepubliceerd 
zal worden op de site van Dorpsbelang. [Aktie] 
De penningmeester wordt onder dankzegging in het voren gedechargeerd en de 
heren van de kascommissie zullen gevraagd worden om hun taak volgend jaar 
weer te vervullen.  
 

Vragen naar aanleiding van voorgaande agendapunten 
Vraag: Is er overleg geweest met de gemeente over het groen in Wolfheze? 
Er is overleg geweest, maar het zou wat ons betreft nog groener mogen. Er is 
overleg geweest over bijv. het poten van krokusjes in grasperken. 
 
De leden vinden dat er veel drugsoverlast is van de patiënten van de Gelderse 
Roos. Zij vinden dat de beveiliging ook buiten het terrein van de Gelderse Roos 
moet controleren en overlast moet aanpakken. Ook de politie heeft hierin een 
taak. 
Dorpsbelang zal overleggen met de Gelderse Roos en de Burgemeester. [Aktie] 
 
Vraag: Vraagsteller wil graag zien waar wijkbudget aan besteed is. Vraagsteller 
kan dit niet terugvinden. De penningmeester geeft aan waar dit aan besteed is.  
Verder geven de leden aan dat er meer aan ledenwerving gedaan moet worden. 
Eventueel kunnen de huidige leden de niet leden bezoeken om deze lid te maken. 
Bestuur zal dit intern overleggen. [Aktie] 
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Ook wordt er gevraagd of het mogelijk is dat Dorpsbelang aan de Wolfskreet 
meer financiële ondersteuning geeft. Eventueel contributie verhogen. [Aktie] 
Bestuur wil eerst nagaan of de financiën van de Wolfskreet zich verbeterd, nu de 
Wolfskreet de advertentietarieven heeft verhoogd. Volgend jaar opnieuw bezien. 
 

Werkgroepen (Dorpsplein, A50db, Dorpshuis) 
Dorpsplein (Taro Eekhoutte) 
Het is moeilijk in te schatten of realisatie van het plein mogelijk is. De 
ontwikkelingen zijn positief; het overleg met de gemeente is verbeterd en een 
extern bureau doet onderzoek naar het verkrijgen van subsidie. Op dit moment 
is er ongeveer 160.000 euro in portefeuille terwijl er ongeveer 400.000 euro 
nodig is. 
 

Informatie A-50 (Ted Stevens) 
Volgende week is er een informatieavond over het tracébesluit van de A-50. 
Slechts een beperkt deel (binnen 600 meter van tracé) kunnen hiertegen 
bezwaar maken. 
In het tracébesluit zijn geen er geen geluidsschermen voorzien bij Wolfheze. 
Ook komt er een ecoduct en wordt de bestaande beplanting zo veel mogelijk 
gespaard. 
De enige geluidswerende maatregel waarin is voorzien is dubbellaags ZOAB. 
 

Dorpshuis (Caroline Kelderman) 
Het afgelopen jaar heeft de Dorpshuiscommissie veel overlegd met de 
beheerders van de Burcht en de gemeente voor het opknappen van het gebouw 
en opstarten van activiteiten. Hieruit is een ambitieus plan gekomen wat nog niet 
gerealiseerd is. De gemeente heeft op 17 september het dorpshuis op 3 locaties 
geopend maar verder nog geen activiteiten opgestart. Het plan dat door de 
commissie is gemaakt en aan de gemeente is overhandigd. 
Het plan is een onderdeel van een subsidie-aanvraag die zijn weg gevonden 
heeft naar de provincie 
Door ziekte van de behandelend ambtenaar zijn de gezamenlijke activiteiten tot 
een minimum beperkt gebleven. Omdat er geen vooruitgang in zit vraagt de 
commissie zich af of de gemeente en kerk wel een volwaardig dorpshuis willen 
realiseren. De beheerders hebben zelf al wel veel opgeknapt aan de Burcht en 
gaan gewoon door met het organiseren van  activiteiten. 
 

Vragen naar aanleiding van werkgroepen: 
Een lid complimenteert de beheerders van de Burcht: het gebouw is deels 
opgeknapt en de activiteiten zijn goed georganiseerd. 
 
Vraag: Zijn de bedragen in de begroting van het dorpsplein een aanname of 
vaststaand? Bedragen zijn een aanname. 
Een extern bureau maakt op nog een nieuwe en realistische begroting. 
 
Een opmerking vanuit de zaal die door andere leden bekrachtigd wordt is dat de 
vereniging de gemeente moet vragen om meer geld voor Wolfheze beschikbaar 
te stellen. Men heeft de indruk dat ons dorp achtergesteld wordt. 
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Inleiding ontwikkelingen locatie Willemsen Naaldhout 
Dorpsbelang heeft gemeend om de gemeente tijdens de jaarvergadering een 
extra kans te bieden om Wolfheze te informeren over de nieuwbouwplannen. 

 
Informatie over Willemsen Naaldhout door gemeente 
(Wethouder Heinrich) 
De wethouder vindt Wolfheze en mooi dorp met een betrokken bevolking. 
Wethouder Heinrich vindt, dat het sinds  jaren de wens van de gemeente en de 
inwoners is om meer woningen te bouwen in Wolfheze. 
Het aantal inwoners van de gemeente Renkum loopt terug. Ondanks dat dit door 
de gemeente geaccepteerd wordt, wil zij wel de kwaliteit van de kernen in stand 
houden en waar mogelijk verbeteren. Woningbouw is een van de belangrijkste 
middelen om de kernen te kunnen herstructureren en de bevolkingsopbouw te 
kunnen sturen. Doordat er weinig uitbreidingsmogelijkheden zijn gebeurt dit 
voornamelijk door inbreidingslokaties. Voor Wolfheze zijn dit twee locaties nl. 
Willemsen Naaldhout en Wolfsheide. Over de invulling van de plannen wordt nog 
overlegd met de klankbordgroep die een alternatief plan gemaakt heeft. 
 

Informatie over Willemsen Naaldhout door klankbordgroep 
De klankbordgroep waardeert de lovende woorden van de wethouder. 
De klankbordgroep betreurt het zeer dat door de personele wisselingen en de 
gebrekkige communicatie van de gemeente de voortgang en samenwerking 
hapert. De gemeente heeft vorig jaar een plan gepresenteerd. Hierop kwamen 
veel bezwaren van de klankbordgroep en commissie leefomgeving. Om aan te 
geven hoe het plan er uit zou moeten zien heeft de klankbordgroep zelf een 
alternatief plan gemaakt. De veranderingen zijn o.a. ecologische bouwwijze, 
vermindering van het aantal van 56 naar 48, meer parkeervoorzieningen op 
eigen terrein en meer groen. 

 

Afsluiting. 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de 
vergadering 
 
 
Jan van Oort (secr) 
 
 
dd. 1 maart 2010 
 


