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Opening 
De Jaarvergadering werd geopend door bestuursleden Engel-Tjenk Vos en Frans van Daal. Zij 
deden dit door geluiden uit Wolfheze te laten horen en aan de aanwezigen te vragen wat zij 
hoorden.  Verschillende vogels, trein, snelweg, Chinook helikopter en nog veel meer kwam 
voorbij. 
 
 

Welkom  
Voorzitter Ted Stevens heette iedereen welkom. Hij was blij de zaal zo goed gevuld te zien, en 
om onder de aanwezigen vertegenwoordigers van verschillende organisaties en instellingen te 
zien. Hij liet weten dat de directie van ProPersona verhinderd is, maar een bos bloemen bij 
hem heeft bezorgd.  
 
 

Jaarverslag 2010, verslag en acties jaarvergadering 2010 
Verschillende leden hebben de jaarstukken niet gezien. Frans van Daal geeft aan dat de 
stukken te vinden waren op de website en in de Stationswinkel. (De secretaris zal de 
jaarstukken toezenden/ bezorgen bij degenen die hun adres hebben achtergelaten op de 
Aanwezigheidslijst, red.) 
 
Het Jaarverslag 2010 werd vastgesteld. Ook het verslag van de vorige jaarvergadering werd 
vastgesteld. 
 
 

Verslag van de werkgroepen 
Verbreding A50  
Piet Bloem sprak namens Stichting A50db. Het werk van de stichting is voorbij, helaas niet met 
het beoogde resultaat. Nog drie activiteiten blijft de stichting volgen. Ten eerste, het 
evaluatieprogramma. Rijkswaterstaat moet de effecten meten die de driebaansweg heeft wat 
betreft de geluidssterkte. Nu is een nulmeting uitgevoerd en over drie jaar volgen nieuwe 
metingen. De metingen worden vergeleken met de modelberekeningen. Dit kan leiden tot 
maatregelen. Ten tweede de regeling nadeelcompensatie. Het kan zijn dat de minister vindt, 
op basis van het oordeel van een onafhankelijke partij, dat het nadeel van de driebaansweg 
zodanig is, dat de bewoners gecompenseerd moeten worden.  Ten derde, doortrekking van de 
A15. Als dat niet doorgaat, moeten de A50 en A12 vierbaans worden. De stichting zal 
daartegen in het geweer komen. 
  
Een bewoonster van de Buunderkamp merkte op dat zij in hetzelfde schuitje zitten als het gaat 
om de A12. Wat ze hoort over het traject rond de A50, vindt ze teleurstellend. Een bijkomend 
nadeel is dat veel bomen zijn gekapt waardoor de natuurlijke geluidswering is weggevallen. 
Piet Bloem reageert dat de Stichting A50db in haar doelstelling heeft staan dat ze actief is in 
heel de Gemeente Renkum. Daar hoort ook de A12 bij. Afgesproken wordt dat gegevens 
worden uitgewisseld zodat de stichting bewoners op de hoogte kan houden. 
De aanwezigen geven de Stichting A50db een applaus voor hun werk.  
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Dorpsplein 
Ted Stevens vertelde dat hij en Taro Eekhoutte gesproken hebben met ProPersona. Ze zullen 
nog gesprekken voeren met anderen omwonenden: Han Heidema, nieuwe bewoners in huis 
van Tanja, Hans Bennink en de eigenaren van De Tijd. Ze gaan kijken wat met de beschikbare 
ruimte mogelijk is, en komen dan met plannen. Iemand vroeg op welke termijn dit gaat 
gebeuren. Ted Stevens antwoordde dat dit snel moet gebeuren vanwege beschikbare financiën. 
En de gemeente heeft in haar Coalitieakkoord vastgelegd dat het Dorpsplein er moet komen. 
Het zou deze zomer moeten gaan gebeuren. De inwoners van Wolfheze worden op de hoogte 
gehouden van de vorderingen.  
 
Dorpshuis 
Ook hier nam Ted Stevens het woord. De aanwezigen kunnen zien, hoe mooi De Burcht is 
opgeknapt. Het ziet er weer netjes uit. Luid applaus voor De Burcht.  
 
Spoorwegovergang 
Henk Horsman vertelde dat de directie en Cliëntenraad van Het Schild een brief heeft 
opgesteld over de levensgevaarlijke situatie bij de spoorwegovergang en die gestuurd naar 
Gemeente, Provincie en ProRail. ProRail heeft dit opgepakt. Ze zijn op bezoek geweest en 
hebben zelf kunnen zien hoe gevaarlijk het is. Nu zijn provisorisch hekken geplaatst, die 
voorkomen dat je zo het spoor oploopt. Het plan is om de overgang te verbreden. Ted Stevens 
vulde aan dat hij wethouder Pieter van Lent heeft gesproken en dat er 15 april een schets zal 
zijn van de nieuwe situatie.  
 
Dit onderwerp heeft duidelijk de belangstelling van de aanwezigen, wat blijkt uit de vragen die 
werden gesteld: 
Is verbreden wel mogelijk? Eerder werd door ProRail gezegd dat verbreden niet kan vanwege 
roosters. Henk antwoordde dat het te maken heeft met kabels die over het tunneltje liggen. 
Verbreding is daardoor een probleem. Maar er moet iets gebeuren, aan de andere kant is ook 
ruimte.   
Eerder is ook gesproken over de slechte toegankelijkheid van het station. Is er op dat vlak ook 
voortgang? Henk meldde dat er een middenleuning komt op de trappen van het tunneltje. De 
vraag werd gesteld hoe iemand met een rollator op het middenperron kan komen. Hiervoor is 
nu geen oplossing. Wordt er ook iets gedaan aan de wateroverlast in het tunneltje? Henk 
meldde dat ProRail hier iets aan gaat doen, ze vinden het een onacceptabele situatie.   
Als de overgang verbreedt wordt, blijft het gevaarlijk voor de kinderen. Ze steken niet voor 
niets over aan de kant van het tunneltje, merkte iemand op. Henk reageerde dat Kees Koek in 
de werkgroep spoorwegovergang zit. Als er een concreet plan is, zal dit met de bewoners 
worden besproken.  
Henk voegde ook toe dat gewerkt wordt aan het verkrijgen van een zebrapad bij Het Schild. 
Wordt dat deel van de Wolfhezerweg dan ook 30 km? Henk antwoordde dat de Provincie dat 
tegenhoudt.  
Er zijn camera’s geweest bij het spoor, heeft dat hier mee te maken? Henk bevestigde dit. Dat 
was een onderzoek van ProRail die zo zag dat het een gevaarlijke spoorwegovergang is.  
Waarom zijn de dubbele slagbomen afgeschaft? De redenering hiervoor is dat het verkeer nu 
niet opgesloten kan worden tussen twee spoorbomen bij een naderende trein. Het probleem is 
nu juist dat er niet aan beide zijden van het spoor slagbomen zijn. Je loopt zo het spoor op.  
 
 

Financieel verslag 2010 
Henk Horsman, Penningmeester ad interim, gaf een toelichting op het financieel verslag. De 
financiën van Dorpsbelang en Dorpsplatform zijn weergegeven in één overzicht. Vorig jaar is 
afgesloten met een voordelig saldo. Er zijn drie inkomstenbronnen: contributie, rente op het 
vermogen en bijdrage van de gemeente het zogenaamde Dorpsbudget. Het Dorpsbudget kan 
worden doorgeschoven. Het vermogen is in de jaren van bestaan opgebouwd. Het is een buffer 
die op verschillende manieren kan worden ingezet. Vorig jaar is er al over gesproken dat de 
buffer ingezet kan worden in juridische procedures. De buffer wordt ook gebruikt om kosten op 
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te vangen, omdat de gemeente later uitbetaalt dan een factuur voldaan moet zijn. 
Iemand vroeg naar de post “diverse inkomsten” die veel hoger is dan was begroot. In 2009 is 
het Moordspel opgevoerd in Wolfheze. Dorpsbelang heeft toen kosten voorgeschoten. Dit is in 
2010 terugontvangen. 
 
De Kascommissie bestond uit Frans Kappen en Miriam Salomé. Frans nam het woord.  De 
commissie complimenteert de penningmeester en administrateur. Het was jammer te zien dat 
er veel achterstallige contributie is, maar er is veel aan gedaan. Het is prettig te constateren 
dat er ook sprake is van vooruitbetaalde contributie. Dorpsbelang voert ook de administratie 
van de Wolfskreet. Het saldo van die rekening is 840,- euro. De Kascommissie adviseert om de 
penningmeester te machtigen voor die rekening, omdat die financiële administratie onder de 
verantwoordelijkheid valt van Dorpsbelang. De Kascommissie stelde voor om de 
penningmeester en de administrateur te dechargeren en te bedanken. Het financieel verslag 
werd goedgekeurd.  
 
Frans Kappen en Miriam Salomé fungeren graag nog een jaar als Kascommissie. Frans van 
Daal bedankte hen hiervoor en meldde dat ze nog een presentje te goed hebben. 
 
 

Scheidende en nieuwe bestuursleden 
Het schoot Ted Stevens te binnen dat het bestuur zich niet heeft voorgesteld. Dus noemde hij 
alle bestuursleden: Henk Horsman (penningmeester a.i.), Frans van Daal (communicatie), 
Saskia Giesbers (secretaris), Engel-Tjenk Vos (algemeen bestuurslid). Ook stelde hij de 
adviseurs vanuit de Patiëntenraad van ProPersona voor: Jolanda de Boer en Gerrit Wilbrink. En 
verontschuldigde hij voor de afwezigheid van Jan Schiphorst, adviseur vanuit Het Schild.  
 
Frans van Daal meldde dat er geen tegenkandidaten zijn ingediend voor het voorzitterschap. 
Martin de Graaff, de kandidaat die door het bestuur wordt voorgesteld voor het 
voorzitterschap, introduceerde zichzelf kort. Daarop vroeg Frans van Daal de leden om 
goedkeuring om Martin de Graaff aan te stellen als voorzitter. Met luid applaus werd Martin 
begroet als nieuwe voorzitter.  
 
De eerste taak van Martin is Ted Stevens te ontheffen van zijn taak. Hij doet dit door een Taart 
van Dorpsbelang te overhandigen aan Ted, die het een hele eer vindt om zelf zo’n Taart te 
ontvangen.  
 
Frans van Daal meldde dat Henk Horsman nog 1 jaar aanblijft als bestuurslid. Het bestuur is in 
gesprek met iemand die mogelijk de taak als penningmeester gaat overnemen.  
 
 

Werkplan 2011  
In een duo presentatie benoemen Engel-Tjenk Vos en Frans van Daal de belangrijkste punten 
uit het werkplan 2011. (Wat zij vertelden staat in het Werkplan, dit is te vinden op de websites 
van Dorpsbelang)  
 
Ted Stevens meldde dat hij van wethouder Pieter van Lent heeft gehoord dat een proefrit is 
gemaakt met Bus 109 over de Balijeweg (op Wolfhezerweg rechtdoor tot het viaduct en dan 
linksom over de Balijeweg). Dit lukte in de beschikbare tijd, en wordt waarschijnlijk de nieuwe  
route.  
 
Een bewoner van Het Schild vroeg naar ontwikkelingen wat betreft verlichting van de 
Wolfhezerweg. Er is een keer een hoorzitting geweest, maar sindsdien heeft hij niets meer 
gehoord. Het is te donker op de Wolfhezerweg, en je gaat steeds van licht naar donker omdat 
de lichtbundels niet overlappen. Iemand reageerde dat de ingang van Het Schild ook erg 
donker is. 
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Begroting 2011  
Henk Horsman gaf een toelichting op de begroting. Dit jaar bestaat Dorpsbelang 15 jaar. Het 
bestuur wil daarom graag uit de middelen iets tastbaars doen in het dorp dat de leefbaarheid 
vergroot. Bijvoorbeeld containers voor hondenpoep of een speeltuin. Iemand herinnerde zich 
een ludieke actie rond hondenpoep in Wassenaar, vertaald naar hier: “Maak Wolfheze niet 
bekakt”. Ook werd de mogelijkheid voor een speeltuintje geopperd. Alle leden worden 
opgeroepen om ideeën hiervoor te sturen naar de secretaris (Wolfhezerweg 80 of 
info@dorpsbelangwolfheze.nl). Graag voor de Dorpsplatformavond op 10 mei.  
 
Frans van Daal meldde dat er een oproep zal komen van de gemeente om obstakels en 
overhangend groen van de stoep te verwijderen. Tijdens de dorpswandeling vorig jaar is 
gemerkt dat dit voor de bewoners van Het Schild heel hinderlijk is. Als inwoners het niet zelf 
doen, maakt Dorpsbelang een ronde door het dorp. Iemand vroeg of dit gebeurt op 16 april 
(Samen naar een leefbare buurt-actiedag van de gemeente). Frans reageerde dat dit later zal 
gebeuren omdat in april nog niet alles groen is.   
 
Het werkplan en de bijbehorende begroting worden vastgesteld. 
 
 

Loterij 
Aan het eind van de pauze vond de jaarlijkse loterij plaats. Het winnende lot werd letterlijk (!) 
blind getrokken door Wim van de Ven en behoorde toe aan Michel van Tooren. Michel ontving 
twee dinerbonnen van 30,- euro van De Tijd. Dit zorgde voor enige hilariteit omdat hij een van 
de vorige eigenaren is geweest van restaurant Het Wolvenbosch. 
 
  

Afscheid van Ted Stevens 
Na de pauze werd afscheid genomen van Ted Stevens.  
 
Henk Horsman namens het bestuur 
Henk memoreerde dat Ted hem benaderde: “Ik heb gehoord dat jij wel bestuurslid wilt worden 
bij Dorpsbelang”. En dat is typisch Ted, vindt Henk. Een ballonnetje oplaten, heel vriendelijk. 
Wel vastbijten en doorzetten. Een beminnelijk mens. Ted heeft veel bereikt. Wolfheze is op de 
kaart gebleven. Dorpsbelang is een gesprekspartner voor vele partijen. Henk haalt één 
onderwerp naar voren: de inzet van Ted voor de veiligheid in Wolfheze. Dankzij zijn 
inspanningen hebben we nog steeds een wijkagent. Ted heeft zich zes jaar lang ingezet. Was 
altijd aanspreekbaar. Heeft duizenden e-mails ontvangen en verzonden. Ook toen het privé wat 
moeilijk ging. 3000 mails, bevestigde Ted. Ted zal een paar dossiers meenemen, vervolgde 
Henk. Dit zijn Dorpsplein en A50. “Het heeft het bestuur behaagd, je Lid van Verdienste van de 
vereniging te maken.” Dit houdt in dat Ted voor de rest van zijn leven lid is, en vrijgesteld van 
contributie. Het bestuur wilde Ted ook graag een “stoffelijk blijken” meegeven. Francine is om 
advies gevraagd. “Jij denkt dat je straks meer vrije tijd hebt en dan in je tuin kunt zitten. Ik 
geloof daar niets van. Als je in de tuin zit, willen we dat je er warm bij zit.” Ted ontving een 
cadeaubon voor een tuinhaard. 
 
Saskia Giesbers nam daarop het woord. “Achter elke geweldige man, zit een geweldige vrouw” 
stelde ze. Ze overhandigde een bos bloemen aan Francine Stevens als vergoeding voor alle 
momenten dat ze Ted heeft moeten missen omdat hij weg was, mailde of telefoneerde.  
 
Burgemeester Gebben 
Burgemeester Jean Paul Gebben zou graag zien dat de Dorpsplatforms meer bevoegdheden 
krijgen. Die weten veel beter wat nodig is in de dorpen, dan de ambtenaren op het 
gemeentehuis. De Rekenkamercommissie heeft hierover net hun rapport opgeleverd. Gebben 
heeft het nog niet kunnen lezen. De Gemeenteraad beslist hierover. Die nieuwe bevoegdheden 
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kunnen de Dorpsplatforms in een lastige positie brengen. “Je moet naar het belang van het 
hele dorp kijken, en naar het belang van de Gemeente. Dat kan leiden tot een spagaat met 
andere partners. We moeten het samen doen.” Dhr. Gebben merkte op dat in Wolfheze bij 
uitstek sprake is van sociale cohesie. “Je let op elkaar, je zorgt voor elkaar, je bent er voor 
elkaar”. Hij haalde een voorbeeld aan waarbij een inwoonster van Wolfheze eerder naar huis 
mocht uit het ziekenhuis omdat buren op haar letten. Ted heeft goede kans dat hij de meest 
bekende voorzitter is in het eigen dorp en ook daar buiten, stelde hij. De inzet van Ted was 
altijd redelijk met groot succes. En bij dieptepunten, lag dat niet aan Ted. Bij het vertrek van 
Martin bij de KNMV mocht Dhr. Gebben hem tot Ridder in Orde van Oranje Nassau benoemen. 
Dat doet de Koningin niet zomaar. Hij heeft dan ook veel vertrouwen in de nieuwe voorzitter en 
ziet uit naar de samenwerking. Hij bedankte Ted en overhandigde hem een boek namens het 
Gemeentebestuur.    
 
Rob Spaan, Buurtbusvereniging 
Rob Spaan ging terug in de tijd naar de start van de Buurtbus. In 2007 praatten de Voorzitters 
van de Dorpsplatforms over een openbaar vervoer verbinding tussen de dorpen. Er waren al 
verschillende initiatieven geweest – opstaphaltes, belbus – maar zonder succes. Ted stelde 
voor om te kijken naar een buurtbus, omdat andere regio’s daar goede ervaringen mee 
hadden. Daarop werd Rob Spaan gebeld door Dick van Oort, destijds voorzitter van 
Dorpsplatform Oosterbeek: “Ik heb iets leuks voor je”. Zo is het gekomen. Eind 2008 is de 
Buurtbus gaan rijden. Dit is een groot succes. De eis was dat er ten minste 5000 reizigers per 
jaar moeten zijn. In het eerste jaar waren dat 13.000 reizigers, in het tweede jaar al 17.000. 
De Buurtbus is van groot maatschappelijk belang, met name voor de bewoners van Het Schild. 
Hoogstwaarschijnlijk gaat per 1 juli een buurtbus rijden van Doorwerth naar Renkum, via 
Heelsum. Ted heeft ook altijd gezorgd voor vrijwillige chauffeurs. Maar liefst 5 chauffeurs 
komen uit Wolfheze. Rob hoorde van Henk dat Ted veel vrije tijd krijgt, dus hij vroeg of Ted er 
niet voor voelde om ook chauffeur te worden. Hij wenste de nieuwe voorzitter veel succes en 
sterkte. Martin heeft ook iets met wielen, dus dat moet goed komen.  
 
Machiel Bosch, Natuurmonumenten 
Als je kijkt naar de kaart van Wolfheze, zie je veel landgoederen rond het dorp die in beheer 
zijn bij Natuurmonumenten, zo begon Machiel Bosch zijn verhaal. Dan is het van belang om 
elkaar goed te kennen en weten te vinden. Hij was daarom heel blij toen hij door Ted werd 
uitgenodigd voor de dorpswandeling vorig jaar met als thema “sleetse plekken”. Hij vond het 
mooi om in de Lindeboomlaan een mierennest te vinden en bewoners vroegen wat ermee te 
doen. Laten zitten. Dat er zo’n mierennest is, zegt veel van de omgeving. Dat is het mooie van 
Wolfheze. In het najaar vroeg Ted of het mogelijk was herten te komen kijken tijdens het 
jaarlijkse bestuursuitje. Dat was in de bronstperiode. Eerst werd gegeten, heel geanimeerd. 
Vervolgens gingen we op pad met fietsen, en Ted reed de dienstbus met mensen die liever zo 
vervoerd wilden worden. Heel bijzonder uitje: geen beest gezien of gehoord. Het was wel de 
leukste, mislukte excursie ooit! Machiel overhandigde Ted een boek van Natuurmonumenten en 
een steen. De steen is een windkanter, een steen die 40.000 jaar geleden aan de oppervlakte 
lag en toen gezandstraald is door de wind.   
 
Ted Stevens 
Ted bedankte iedereen voor hun plezierige woorden. Hij vindt het allemaal te veel eer. 
Besturen doe je samen. Samen met de andere bestuursleden, met partners, met verenigingen, 
met Gemeentebestuur en Gemeenteraad en met werkgroepen. Niets gaat vanzelf. Neem 
bijvoorbeeld dit gebouw (De Burcht, red). Hij reageerde vervolgens op de afzonderlijke 
sprekers.  
 
De burgemeester vertelde over een soort Dorpsplatform Plus. De verwachtingen zijn hoog 
gespannen. Soms is het lastiger keuzes te maken. Ambtenaren zijn daardoor gemakkelijker 
aan te spreken. Het bestuur heeft een lijst gekregen wie over welk onderwerp gaat en hoe ze 
te bereiken zijn. Ted deed een oproep aan aanwezigen om daar gebruik van te maken. De 
gemeente betaalde bijvoorbeeld niet graag een subsidie aan de Zwemvereniging omdat het 
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een kleine club is, nu gaat de financiering via Dorpsbelang. De burgemeester verwees naar 
“wisselend succes”, het dorpsplein had er al mogen zijn wat Ted betreft. Soms is een lange 
adem nodig.  
 
Wat betreft de buurtbus, reageerde Ted dat hij alleen een zetje heeft gegeven in het begin. 
Rob en zijn vrijwilligers hebben het tot het succes gemaakt dat het nu is. Het is heel mooi dat 
bewoners van Het Schild als het hun schikt met de bus kunnen gaan, in plaats van met de 
Regiotaxi. Hij bedankte voor alle cadeaus. Hij heeft inderdaad iets met bussen. Wil misschien 
nog wel het groot rijbewijs halen. Rob Spaan reageerde daarop dat hij dat niet nodig heeft 
voor de Buurtbus.  
 
Ted richtte zich tot slot tot het bestuur en gaf hen allemaal een compliment. Lid van Verdienste 
worden, daar werd hij even stil van. Ted had een Dorpsbelang-tasje voor Martin. Het tasje is 
vrijwel leeg, “Je brengt al zoveel bagage mee”. Wel zitten er visitekaartjes in. Martin 
overhandigde het eerste visitekaartje aan de burgemeester.     
 
Martin de Graaff 
Martin nam het woord. Hij verheugt zich op zijn voorzitterschap. Hij bedankte alle aanwezigen.  
 

Rondvraag 
Iemand bedankte de vrijwilligers van de Buurtbus: “ze zijn zó zorgzaam.” Iemand van de  
 
Kaartclub en de Bingoclub bedankten Dorpsbelang/Dorpsplatform voor de donatie die zij 
hebben ontvangen. Ook dit leidde tot applaus.  
 
 

Afsluiting 
De avond wordt door Engel-Tjenk Vos en Frans van Daal afgesloten met een heus afscheidslied 
voor Ted Stevens dat door de aanwezigen hartelijk wordt meegezongen.  
 
De bar gaat open, met een drankje van de oude en een van de nieuwe voorzitter, zodat 
iedereen nog gezellig bleef napraten. 


