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Ledenbestand en contributie
Op 1 januari 2010 had de vereniging 320 leden (gezinnen en bedrijven). Gedurende het jaar 
mochten wij 3 nieuwe leden verwelkomen. Aan het eind van het jaar hadden 30 leden de 
contributie nog niet voldaan. Bij de contributie-inning voor 2011 zal een andere werkwijze 
worden gevolgd.

Bestuur
Sinds de Jaarvergadering 2010 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

• de heer Ted Stevens voorzitter
• mevrouw Saskia Giesbers secretaris
• vacature penningmeester
• de heer Henk Horsman lid, penningmeester a.i.
• de heer Frans van Daal lid
• mevrouw Engel-Tjenk Vos lid

Voor 2010 had het bestuur zich tot doel gesteld het bestuur verder uit te breiden en daarmee 
“toekomst proof” te worden. Door mensen uit het dorp te benaderen is één persoon bereid 
gevonden om tot het bestuur toe te treden: 

• de heer Martin de Graaff kandidaat voorzitter

Het bestuur heeft zich ook als doel gesteld om álle inwoners van Wolfheze te vertegen-
woordigen. In het kader daarvan zijn in de loop van het jaar de volgende personen als 
adviseur aangeschoven in het bestuur:

• de heer Jan Schiphorst, vertegenwoordiger van Het Schild
• mevrouw Jolanda de Boer en de heer Gerrit Wilbrink, Patiëntenraad Gelderse Roos.

Met de buurtvereniging van het Hazeleger wordt samengewerkt. 

Werkgroepen
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.

Dorpsplatform en burgerparticipatie
Op 13 juli 2010 heeft het Dorpsplatform Wolfheze een dorpsavond (dorpswandeling) 
georganiseerd. In bijlage A is een overzicht van actiepunten uit deze wandeling opgenomen. 
Het bestuur heeft in 2010 prettige ervaring opgedaan met het uitnodigen van Dorpsplatform-
partners tijdens de bestuursvergaderingen, aldus waren achtereenvolgens te gast: Lucy Mons 
(Politie, 6 oktober), Elsa Alberti en Cilia Reerink (Solidez, 9 november) en Gert van Maanen 
(Gemeente, 25 januari 2011).

De nieuwe coalitie in de Gemeenteraad streeft naar meer en eerdere betrokkenheid van de 
Dorpsplatforms. In een overleg van de voorzitters van de Dorpsplatforms met burgemeester is 
afgesproken dit te verwerken in een nieuw convenant dat per 2012 zal ingaan. Ook is 
meegewerkt aan een onderzoek van de Rekenkamercommissie naar de rol van de 
Dorpsplatforms bij burgerparticipatie en samenwerking met de Gemeente. 

Jaarverslag 2010 Pagina 1 van 3



Communicatie
In 2010 is een verdere professionalisering bewerkstelligd wat betreft de communicatie richting 
bewoners van Wolfheze, instellingen en partners. 

• Vaste look and feel, afgestemd op de website, voor alle communicatieproducten.
• Folder gemaakt voor zowel nieuwe inwoners van Wolfheze als nieuwe leden van 

Dorpsbelang Wolfheze. De folder voor nieuwe inwoners is opgenomen in het 
welkomstpakket van de gemeente Renkum.

• De website van Dorpsbelang is dit jaar uitgebreid met een foto-album. Hierop kan 
iedereen foto's plaatsen. 

• Het forum van de website is dit jaar meer gebruikt dan voorheen. Met name de komst 
van buslijn 109 en specifiek het rondje door de Wildforsterlaan heeft veel discussie 
opgeroepen.

• De website is actueel en wordt met regelmaat ververst. Ook weten steeds meer 
instellingen de site te vinden om hun activiteiten te laten promoten.

• Nieuw dit jaar is ook de ruimte die geboden is aan wijkagent Lucy Mons. Zij heeft een 
apart menu-onderdeel op de site tot haar beschikking gekregen.

• Het menu van de website heeft ook een aanpassing ondergaan. Onderdelen zijn meer 
logisch ondergebracht.

• Dorpsbelang Wolfheze heeft in elke uitgave van de Wolfskreet kopij geplaatst. Vaak 
betreft het een deel van de nieuwsitems die ook op de website hebben gestaan.

• Het vullen van de communicatiekastjes is overgenomen door Frans van Daal en Jan van 
Kuik. Tevens zijn dit jaar alle communicatiekastjes schoongemaakt.

• In september is een informatiemarkt gehouden in Het Schild waar ook Dorpsbelang 
informatie heeft verstrekt.

Dorpsplein en spooromgeving
Het realiseren van het dorpsplein is opgenomen in het Coalitieakkoord van de nieuwe 
Gemeenteraad en wordt daarom door wethouder Pieter van Lent opgepakt samen met een 
nieuwe werkgroep waarin inwoners, Gelderse Roos (ProPersona) en ondernemers worden 
betrokken. 

Op de Dorpsavond waren er veel vragen van inwoners over de spooromgeving. Daarop is 
samen met Het Schild een brief naar de gemeente gestuurd. Het College van B&W heeft laten 
weten “wij delen uw zorg” en ook ProRail meldt “wij onderkennen het probleem.” Daarop heeft 
een delegatie van deskundigen en bestuurders de situatie bekeken en besproken. Er wordt 
gezocht naar een oplossing.  

Openbaar vervoer 
De buurtbus blijft een success en er wordt gekeken naar realisatie van een verbinding met 
Heelsum en Renkum. In december werd Wolfheze verrast door de komst van Connexxion bus 
109. De huidige lus van de bus (via Heelsumseweg en Wildforsterlaan) is een probleem en dit 
is aangekaart bij  wethouder Van Lent en Connexxion. Omdat de bus lang stil staat bij de 
haltes, is nogmaals verzocht een lus via de Balijeweg te overwegen.

Veiligheid
In 2010 vielen de vele branden en inbraken op. Natuurlijk is ook drugsoverlast een 
aandachtspunt. Dorpsbelang heeft hierover overleg gevoerd de partners. Inwoners worden 
opgeroepen om alle verdachte zaken en incidenten bij de politie te melden.  

Woningbouw
De beide woningbouwplannen zijn in de loop van 2010 stilgelegd. Nadat in juni de 
Gemeenteraad het Bestemmingsplan Wolfsheide heeft goedgekeurd is door aanwonenden 
bezwaar aangetekend bij de Raad van State. Deze procedure loopt nog. Rond het plan 
Willemsen Naaldhout zijn in 2010 geen activiteiten uitgevoerd. 
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Verbreding A50
Op 29 april is ingesproken bij de Raad van State. De Raad heeft de bezwaren ongegrond 
verklaard. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van geluidschermen en 
op basis van de uitkomsten van dat onderzoek, waarbij ook naar kosten is gekeken, besloten 
geen geluidschermen te plaatsen bij Wolfheze. 

Overige acties
Naast de langlopende thema’s heeft Dorpsbelang zich bezig gehouden met:

• Trillingen van het spoor met name ‘s nachts
• Realiseren herkenningspunt (ribbeltegels) ter hoogte van de Duitse Kampweg
• Komst van ecoducten en daardoor dreigende overlast van wild
• Plaatsen bankjes in De Reijerskamp
• Fietspad langs de Duitsekampweg
• Lid uit Wolfheze voor WMO-adviesraad
• Onderhoud oorlogsmonumenten Wolfheze
• Parkeren aan de Van Mesdagweg 
• Beplanting Lindeboomlaan
• Hondenpoep

Ontmoeten, vieren en gedenken
Dorpsbelang/Dorpsplatform Wolfheze organiseerde zelf de volgende activiteiten:

• Jaarvergadering 2009 (30 maart)
• Dorpsavond (13 juli)
• Kerstboom en feestelijke onthulling (13 december)
• Dorpsavond i.h.k.v. Europese 112-Dag (11 februari 2011)

De Taart van Dorpsbelang werd uitgereikt aan: 
• Tuincentrum Davidse, vanwege de kerstboom
• Nico Peek en Dirk van Uitert, ludiek afscheidscadeau
• Hans Berkeveldt, bij zijn afscheid als wijkagent 
• Dirk en Carla van de Kraats, beheerders van De Burcht
• Bestuur Oranjevereniging 

Dorpsbelang/Dorpsplatform Wolfheze maakte de volgende activiteiten mede mogelijk:
• Mei-activiteiten (financiële bijdrage d.m.v. buurtactiefcheques aan Oranjevereniging)
• Airborne herdenking (huur De Burcht, bloemenkrans namens 

Dorpsbelang/Dorpsplatform)
• St. Maarten viering (financiële bijdrage)
• Sinterklaas (bedankje vrijwilligers)

De volgende activiteiten werden gesteund met een financiële bijdrage:
• Wolfskreet
• Damesgym 50+
• Klaverjasclub en Bingo
• Kinderzwemmen
• (Verzoek bijdrage drumlessen is nog in behandeling)

En ze introduceerde Wolfheze tijdens de volgende gelegenheden: 
• Bijeenkomst voor nieuwe inwoners van de gemeente Renkum (12 juni)
• Introductiedag voor nieuwe Raadsleden (29 juni)
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