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De jaarvergadering van Dorpsbelang Wolfheze, op dinsdag 30 maart 2010 in De Burcht, is 
goed bezocht. In het eerste gedeelte werden de jaarstukken behandeld. Vervolgens konden de 
bewoners onderwerpen aandragen voor de discussie na de pauze. 

Jaarstukken
Op de behandelde jaarstukken kwam slechts een enkele opmerking. De vraag werd gesteld of 
er promotie gemaakt kan worden voor de bibliobus om het aantal lezers te vergroten. Dat kan 
op de website. En een opmerking dat op pagina 2 van het jaarverslag de Klankbordgroep moet 
worden toegevoegd.

Het financiële verslag, toegelicht door penningsmeester Erwin van Wonderen, leverde wat 
discussie op. Zo werd aan de orde gesteld of de leden van de vereniging een stem zouden 
kunnen hebben in de bijdragen aan dorpsactiviteiten en -initiatieven. Gevraagd werd wat het 
bedrag van NUON inhoudt. Dit is van de ijsbaan (Oranjevereniging). Ook wordt gevraagd naar 
nog niet ontvangen contributie. De penningmeester zegt dat 24 mensen nog moeten betalen. 
Als mensen niet betalen krijgen ze een herinnering en daarna worden ze uitgeschreven. Waar 
is de hoogte van de financiële buffer op gebaseerd? Die is bedoeld om eventuele juridische 
kosten te kunnen opvangen. Willen we een buffer voor juridische zaken? De huidige buffer is 
daartoe zeker niet toereikend. Moeten de leden geen zeggenschap hebben over de 
subsidieverlening aan dorpsactiviteiten en -initiatieven. Geantwoord wordt dat in de statuten 
staat dat het bestuur verantwoording aflegt. We kunnen op de website vragen aan inwoners 
hoe ze erover denken. Het bestuur gaf aan met deze opmerkingen aan de slag te gaan. 

De leden van de kascommissie (Bas Schmidt en Paul Hendriks) worden bedankt voor het 
controleren van de administratie. Frans Kappen en Miriam Salomé vormen de nieuwe 
kascommissie. 

Werkgroepen
Bij de jaarvergadering wordt altijd tijd ingeruimd voor een verslag van de verschillende 
werkgroepen. Ten aanzien van het Dorpsplein gaf voorzitter Ted Stevens aan dat er nog 
overeenstemming met de Gelderse Roos moet worden bereikt, omdat een deel van de nieuwe 
inrichting van het gebied op haar terrein ligt en de weg dichtbij de bebouwing komt. De 
verwachting is dat die overeenstemming er wel komt. Belangrijke reden voor de herinrichting 
van het gebied is de onveilige verkeerssituatie rondom de spoorwegovergang, maar ook het 
creëren van een centrale plek voor allerlei dorpsactiviteiten. Gevraagd wordt of de ontwerpen 
van het dorpsplein op de website staan? Zo niet, dan moet dat gebeuren. 

Piet Bloem van de stichting A50db vertelde over geluidsoverlast, natuur en luchtkwaliteit rond 
de A50 verbreding. Er zijn fouten gemaakt bij de berekeningen. Hij gaf aan dat zij op 29 april 
2010 naar de hoorzitting gaat van de Raad van State om mondeling nogmaals een toelichting 
te geven op de plannen voor de verbreding van de snelweg A50. De stichting is niet tegen een 
verbreding, maar wel tegen de manier waarop deze verbreding nu ingepast wordt. Op 
maandagavond 19 april houdt de stichting een voorbereidingsbijeenkomst in de Burcht. 
Voorstel om de geluidsschermen die bij Velperbroek zijn verwijderd, hier te plaatsen. Hier komt 
nog antwoord op. 

De Burcht is mooi opgeknapt, zijn onder andere nieuwe ramen gekomen. Gevraagd werd of 
het kerkbestuur meubilair, plafond en vloeren kan verbeteren. Opgemerkt wordt dat er weinig 
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activiteiten zijn in het dorpshuis. In oktober 2009 is wel de spannende speurtocht geweest. In 
de ontwikkelingen van het Dorpshuis viel te melden dat de coördinatie wordt teruggebracht 
van 3 naar 1 persoon en organisatie. Hoogstwaarschijnlijk wordt dat welzijnsorganisatie de 
Bries (tegenwoordig Solidez), maar helemaal duidelijk is dat nog niet. Er werd wel 
geconstateerd dat veel initiatieven uitwijken naar andere plaatsen in of buiten het dorp. Of de 
huurprijs van de Burcht daar debet aan is, is maar de vraag. Volgens de één te duur, volgens 
de ander is er geen goedkopere plaats te vinden. Dorpsbelang Wolfheze zal op haar website 
plaats inruimen om de mogelijkheden van De Burcht breder kenbaar te maken.

Voorstellen en afscheid nemen
Tijdens de avond was tijd ingeruimd voor het voorstellen van de directeur van de Gelderse 
Roos, locatie Wolfheze, mevr. Rauch (In Wolfskreet jaargang 8 nr. 1, staat een interview met 
haar) en de nieuwe wijkagent – wonend in Wolfheze – Lucy Mons. Mevr. Rauch meldt dat ze 
graag in samenwerking aan het dorpsplein wil werken. De politiedienstverlening in Wolfheze 
blijft gehandhaafd op het peil zoals dat was. Dat betekent dat inwoners elke woensdag van 
13.00 tot 14.00 uur terecht kunnen op het spreekuur van de wijkagent in het Medisch Centrum 
Wolfheze op het terrein van de Gelderse Roos.

Voorzitter Ted Stevens nam hierna het woord om drie nieuwe bestuursleden voor te dragen: 
Saskia Giesbers, Engel-Tjenk Vos en Frans van Daal. De leden stemmen in met hun 
bestuurslidmaatschap en heten de nieuwe bestuursleden welkom. Vervolgens neemt Ted 
afscheid van twee bestuursleden. Hij roemde daarbij de voortvarendheid waarmee 
penningmeester Erwin van Wonderen aan de slag ging bij de vereniging en de veelzijdigheid 
van secretaris Jan van Oort.

Discussie
Hierna was de zaal aan het woord. Ieder kreeg de gelegenheid om aan te geven welke 
onderwerpen besproken zouden moeten worden. Gespreksleider Frans van Daal besprak de 
onderwerpen die het meest waren genoemd of opvallend waren. 

Bij het onderwerp woningbouw werden twee zaken duidelijk. Ten eerste vragen een aantal 
leden zich af of de visie rondom woningbouw (beperkt en goed ingepast in het dorp) nog wel 
staande moet worden gehouden met het oog op het krimpen van de gemeente. Ten tweede 
werd duidelijk dat de huidige plannen voor zowel Wolfsheide als Willemsen Naaldhout niet op 
instemming kunnen rekenen. De maat en schaal, maar zeker ook de verkeersontsluiting wordt 
als niet aanvaardbaar beschouwd.
In relatie daarmee staan de geplande geluidsschermen langs het spoor. Berlijnse Muur was de 
benaming die er aan mee werd gegeven. Een alternatief lijkt zeker mogelijk. In overleg met 
Prorail zouden direct langs de spoorbanen lage schermen gezet kunnen worden, immers, hoe 
dichter bij het spoor, hoe lager de schermen kunnen blijven; het meeste geluid komt van de 
wielen. 20/50 meter afstand van spoorrails bouwen dat gebeurt nergens in Nederland.

De verkeersveiligheid rondom de spoorwegovergang blijft de gemoederen bezighouden. Het 
initiatief van het dorpsplein staat daarmee in relatie. Het uitgangspunt is dat het dorpsplein 
gaat bijdragen aan verbetering van de verkeersveiligheid ter plaatse. Ook kijken naar het 
onoverzichtelijke kruispunt Wolfhezerweg/Heelsumseweg/uitgang Gelderse Roos. Er is geen 
eenheid tussen Noord- en Zuidkant van Wolfheze als het gaat om de maximum snelheid en de 
voorrangssituatie. Gert van Maanen zal dit bij de collega’s van Verkeer melden. Je kunt ook 
onveilige situaties melden bij Veilig Verkeer Nederland. 

De vraag werd gesteld of er in Wolfheze een voedselbank zou kunnen komen. Het werd niet 
duidelijk hoe groot de behoefte aan zo'n voorziening is. Dorpsbelang Wolfheze verneemt dat 
echter graag.

Ook werd het onderhoud aan de oorlogsmonumenten ter sprake gesteld, waarbij aan de orde 
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kwam of het dorp zich hiervoor niet verantwoordelijk zou moeten voelen. Er werd aangegeven 
dat de Gelderse Roos in het verleden onderhoud heeft uitgevoerd. Mevr. Rauch gaf aan dat 
zeker besproken kan worden op welke manier in gezamenlijkheid het onderhoud ter hand kan 
worden genomen.

Er kwam ook een opmerking over het onderhoud door de gemeente van de doorgaande weg 
naar Renkum, de Parallelweg. Tijdens perioden van bladval en sneeuwval schiet het onderhoud 
tekort waardoor met name het fietspad gevaarlijk is. Dorpsmanager Gert van Maanen 
antwoordde dat Wolfhezer bomen (eiken) later hun blad laten vallen en verder is blad- en 
sneeuwvrij maken een kwestie van beleid en centen. Hij zal dit bespreken met de collega’s van 
Wijkbeheer. Dorpsbelang zal een vinger aan de pols houden. 

De Burcht kan beter benut worden. De vraag was dan ook of Dorpsbelang Wolfheze daarin een 
stimulerende rol zou kunnen vervullen. Vanuit de zaal werd de opmerking geplaatst of daar 
energie in moet worden gestoken als er blijkbaar geen behoefte is. Er zijn wel veel activiteiten 
maar niet in het dorpshuis. Kan meer in het dorpshuis doen, in plaats van in de tennis- en 
voetbalkantine. Als je dat doet moet je wel organisatorische dingen regelen (zoals bardienst, 
sleutelbeheer). 

Tot slot werd een opmerking gemaakt over de ontsierende reclame aan het monumentale 
stationsgebouw. De gemeente heeft de exploitant hierop aangesproken en inmiddels zijn de 
reclame-uitingen verwijderd.

Afsluiting
Onderwerpen die niet zijn behandeld tijdens de jaarvergadering, komen mogelijk aan de orde 
op de dorpsavond op 13 juli 2010.

Hierna dankt voorzitter Ted Stevens de aanwezigen en sluit de jaarvergadering af.
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