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Burgerleden: Martin de Graaff (voorzitter), Frans van Daal, Saskia Giesbers, Engel-Tjenk Vos en Henk Horsman 

Namens de instellingen: Gert van Maanen (gemeente Renkum), Jan Quint (gemeente Renkum), Lucy Mons (Politie) 

Willem Koppes (Vivare), Cilia Reerink (Solidez) en Ilona van Woggelum (gemeente Renkum) 

Gasten: Daniëlle Bondt (D66), Henk van Loenen (CDA), mevrouw Heegeman (Prorail), mevrouw Bosch (Prorail), de 

heer Zewald (ProPersona), mevrouw Kemper (Cliëntenraad Het Schild), de heer Van Dussen (Provincie Gelderland), 

de heer Van der Lelij (gemeente Renkum), de heer Bosch (Natuurmonumenten). En ongeveer 20 inwoners van 
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de heer Steenkamer (gemeente Renkum), mevrouw Van de 

Peppel (gemeente Renkum), mevrouw Rauch (ProPersona), 

brandweer, mevrouw Burghout, (Prinses Beatrix school), de 

heer Smit (Fietsersbond), de heer Van Houten (ROVG)   

 

Ilona van Woggelum  
(secretariaat dorpsplatforms) en  
Saskia Giesbers 
(secretaris Dorpsbelang Wolfheze) 
 

Datum Vergadering 

12 mei 2011     
 
Vastgesteld 21 juni 2011 
 
 

Dorpsavond in Wolfheze  
op dinsdag 10 mei 2011 

 
 
De dorpsavond wordt geopend door Frans van Daal, dorpsplatformlid. Na een voorstelrondje 
wordt de avond gestart met een wandeling door het dorp. Na deze wandeling kunnen de  
aanwezige inwoners samen met diverse professionals discussiëren over de veiligheid in  
Wolfheze.  

 
 
 
 
 
 
Frans van Daal aan 
het woord over het 
zebrapad bij Het 
Schild. 
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Hieronder volgt een overzicht van de besproken onderwerpen: 
 

DORPSWANDELING 
Oversteek bij ’t Schild 
Naar aanleiding van de dorpsavond in 2010, is er ter hoogte van de verkeersdrempel op de 
Wolfhezerweg een oversteekmet ribbeltegels aangebracht. Volgens bewoners van Het Schild 
is dit niet de juiste plek voor een oversteek omdat deze onvoldoende opvalt voor automobilis-
ten. Jan Quint (gemeente Renkum) vertelt dat juist voor deze plek is gekozen, omdat recht 
tegenover de in/uitgang van het Schild geen trottoir aanwezig is. De ribbeltegels zijn iets 
verzakt, dit wordt opgelost (actie: gemeente) De bewoners van Het Schild verzoeken dat er 
een zebrapad komt, omdat een zebra herkend wordt door blindengeleide honden en 
wettelijke bescherming biedt bij het oversteken. 
Noot: De oversteek is inmiddels hersteld.  
 
Toegankelijkheid bushalte 
De tijdelijke halte bij Het Schild wordt nog dit jaar aangepast naar de gestelde eisen (onder 
andere een verhoogde opstap en geleidelijk omhoog lopen van de grond). Met diverse partijen 
zal het ontwerp  worden besproken. (actie: Provincie). Er wordt geen halte aan de  
overzijde van de weg geplaatst, omdat daar geen trottoir aanwezig is en de berm lager ligt 
dan het wegdek. De halte aan de wegzijde van het Schild fungeert als in- en uitstaphalte. 
Dat is overigens ook veiliger voor bewoners van Het Schild. 
 
Duitsekampweg 
Hardrijdend verkeer:  Er wordt regelmatig te hard gereden op de Duitsekampweg. Deze 
weg is ook niet voldoende ingericht als 30 km-zone. Tijdens de discussieronden wordt over 
dit onderwerp verder gepraat.  
Ontsluitingswegen voor nieuwbouwwijken: De Klankbordgroep Woningbouw (Willemsen 
Naaldhout) is benaderd voor het verder uitwerken van de  plannen over de ontsluitings-
wegen. Woensdag 11 mei vindt er in dorpshuis De Burcht een informatieavond plaats  
georganiseerd door deze klankbordgroep.  
 
Fietspad Reijerskamp 
Natuurmonumenten heeft naar aanleiding van de dorpsavond in 2010 contact opgenomen 
met Recreatiegemeenschap Veluwe over het onderhoud van het fietspad. Volgens de Recrea-
tiegemeenschap ligt het beheer van dit fietspad tegenwoordig bij de gemeente Renkum. De 
gemeente Renkum heeft gezegd dat dit fietspad niet op de onderhoudsprioriteitenlijst 
staat.Er is geen geld om het fietspad op te knappen. Wel zal de gemeente de slechte plekken 
gaan aanpakken.  
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Spoorwegovergang 
Het voetgangersgedeelte is eenzijdig voorzien van slagbomen. Mevrouw Heegeman (ProRail)  
vertelt dat er in december 2010 overleg is geweest met bewoners van Het Schild, gemeente 
en dorpsplatform. Naar aanleiding van dit overleg heeft ProRail het plan teruggetrokken en 
een nieuw plan gemaakt voor de spoorwegovergang. Op 31 mei 2011 worden de aangepaste 
plannen gepresenteerd en besproken. Enkele aanpassingen aan de overgang zijn:  

• De gehele overgang wordt 1,80 meter verbreed; 
• Voetgangers gaan voor beide richtingen oversteken aan de kant van het station. En  

er komt voor hen een oversteekgedeelte met extra slagbomen in het  
midden; 

• De trappen van de tunnel worden voorzien van een middengeleider; 
• Fietsers blijven blijven op de weg rijden. Auto’s en fietsers krijgen door de verbreding 

meer ruimte; 
 

De financiering voor dit plan is nog niet dekkend. Er vindt nog overleg met gemeente en  
Provincie (actie: ProRail). Henk Horsman (Dorpsbelang) is heel tevreden over het overleg 
met ProRail. Hij verzoekt de aanwezigen om punten in te brengen die moeten worden  
meegenomen in de plannen.  
 
Tijdens de discussieronden wordt over dit onderwerp verder gepraat. 

 
 

 
 
Mevrouw 
Heegeman 
(ProRail) 
vertelt over 
de plannen 
voor de 
spoorweg-
overgang. 
 



Vervolg notulen
   

   

pagina 4 van 12 Datum Vergadering 

 12 mei 2011     Dorpsavond in Wolfheze 

 
 

 

Geluidswal 
Een inwoonster vraagt naar de geluidswal die langs het spoor komt bij de nieuwbouw.  
ProRail en de gemeente zijn hierover in gesprek wat betreft het stuk langs Wolfsheide.  
 
Driegemeentenpad  
Het verwijderde paaltje wordt weer teruggeplaatst (actie: gemeente). De belijning van het 
fietspad laat los. De gemeente is hier mee bezig (actie: gemeente). 
 
Parallelweg  
Er wordt regelmatig te hard gereden. Volgens inwoners komt dit doordat de drempels te ver 
uit elkaar liggen. 
 
Wolfhezerweg 
De verkeerssituaties van de Wolfhezerweg zijn te verschillend. Wel/geen voorrang, diverse 
maximum snelheden. Tijdens de discussieronden wordt over dit onderwerp verder gepraat. 
 
Inwoners vragen of er bij de oversteek richting school speciale schoolroute borden geplaatst 
kunnen worden op het kruispunt Wolfhezerweg / Wildforsterlaan / Balijeweg, die aangeven 
dat er een oversteek voor schoolgaande kinderen is. Deze vraag wordt besproken met team 
Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu (actie: gemeente). Mevrouw Bondt (raadslid) vraagt 
waarom er via de school geen klaarovers worden ingezet op dit kruispunt. Ook hier wordt 
gevraagd of er geen zebrapad kan komen. Gert van Maanen (Gemeente) benadrukt dat een 
zebrapad niet betekent dat er geen gevaarlijke situaties meer zullen zijn. Jan Quint  
(Gemeente) merkt op dat er borden staan die wijzen op de oversteekplaats. 
 
Terrein ProPersona 
Momenteel is het vrij rustig op het terrein van de 
ProPersona (voorheen: Gelderse Roos). Soms is er 
sprake van drugsoverlast. De verhalen zijn erger 
dan de werkelijkheid, merkt Tom Zewald (ProPer-
sona) op. Connexxion heeft gevraagd of buslijn 109 
op het terrein mag draaien. De stichting is hier niet 
mee akkoord gegaan. De weg is in eigendom van de 
stichting en is géén openbare weg. De weg is er niet 
op berekend en er zijn verzekeringsissues. Ook 
werd rekening gehouden met de veiligheid van de 
cliënten. 
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De wegen op het ProPersona terrein zijn opengesteld voor verkeer. Dit houdt in dat de politie 
er kan controleren bijvoorbeeld op te hard rijden. Op verschillende punten zijn borden  
geplaatst die dit aangeven. Inwoners van Wolfheze die gebruik maken van de faciliteiten op 
het terrein, rijden vaak te hard. Meteen nadat Lucy Mons (Politie) dit heeft gezegd, scheurt 
een auto langs wat voor de nodige hilariteit zorgt. Goed voorbeeld! 
 
Onveilig gevoel 
Enkele inwoners voelen zich steeds onveiliger in Wolfheze. Volgens hen wordt er steeds  
vaker ingebroken en wordt er veel drugs gebruikt. Een inwoner stelt voor dat de politie na 
een melding sneller ter plaatse is. Lucy Mons (politie) vraagt de bewoners vooral melding te 
doen van diverse zaken. Zonder meldingen kan de politie geen actie ondernemen (actie: 
bewoners). Tijdens de discussieronden wordt verder gepraat over dit onderwerp. 
 
Gebiedsagent 
Iedere woensdag is Lucy Mons (Politie) in het Medisch Centrum op het ProPersona terrein 
en kunnen inwoners met vragen en meldingen bij haar terecht. Lucy heeft ook een pagina op 
de website van Dorpsbelang, en inwoners mogen haar altijd bellen en mailen. Opmerking: 
met ingang van 1 juni wordt het spreekuur verplaatst naar de donderdag. 
 
Heelsumseweg 
Een “spannend paadje” voert het gezelschap door het groen van het ProPersona terrein naar 
de Heelsumseweg. Hier meldt Saskia Giesbers (Dorpsbelang) twee positieve punten op het 
gebied van veiligheid. Buslijn 109 rijdt niet meer via Heelsumseweg en Wildforsterlaan. En 
het is prettig dat kinderen veilig de speeltuin kunnen bereiken omdat het verkeer rekening 
met hen houdt..  
 
Balijeweg 
Buslijn 109 maakt in de Balijeweg een draailus. Het komt regelmatig voor dat de bus enkele 
minuten wacht voordat hij verder rijdt. Een inwoner vraagt of de buschauffeurs tijdens het  
wachten de motor uit kunnen zetten. Ook is het wenselijk dat de bus doorrijdt naar Hotel 
Wolfheze. Dan kunnen hotelgasten en wandelaars ook gebruik maken van de bus. Gert van 
Maanen (Gemeente) meldt dat Connexxion kijkt of ze de bus beter kunnen laten aansluiten 
op de aankomsttijden van de trein. 
 
Frans van Daal (Dorpsbelang) vraagt iedereen om even stil te staan en te luisteren. Door het 
nieuwe asfalt is het geluid van de snelweg minder geworden. Natuurlijk wordt nog wel  
gehoopt dat er een geluidsscherm zal komen, want als over 5 jaar het asfalt gesleten is 
neemt het geluidsniveau weer toe. 
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Lawijckerhof 
Diverse kinderen zijn een actie begonnen tegen hondenpoep op het grasveldje in de  
Lawijckerhof. Inwoners vragen waarom er geen depodog wordt geplaatst. Jan Quint  
(Gemeente) vertelt dat er in de gehele gemeente geen depodogs meer geplaatst worden. Het 
is wel mogelijk om zgn. dispensers op prullenbakken te plaatsen. Deze dispensers worden 
voorzien van hondenpoepzakjes. Inwoners kunnen hun verzoek indienen bij de servicelijn. 
Wel wordt gevraagd of de aanvrager de dispensers adopteren en bijvullen met hondenpoep-
zakjes. Mensen kunnen natuurlijk ook zelf een zakje van huis meenemen wanneer ze de 
hond uitlaten. 
 

DISCUSSIERONDES 
Na de wandeling wordt in dorpshuis “ De Burcht” in twee groepen gediscussieerd over de 
onderwerpen: “ verkeersveiligheid”  en “sociale veiligheid”. 
 
Verkeersveiligheid 
Onder leiding van Henk Horsman (Dorpsbelang) worden de volgende onderwerpen  
besproken:  
 
Duitsekampweg 
De getroffen maatregelen helpen niet. Vooral op het laatste stuk richting de verenigingen 
wordt te hard gereden. 
 
Wolfhezerweg 
De 30 km-zone is niet op de juiste manier ingericht. Regelmatig wordt men ingehaald als 
men zich netjes aan de snelheid houdt. Deze inhaalmanoeuvres leveren nog meer onveilige 
situaties op. Gepleit wordt om de gehele Wolfhezerweg weer 50 km-zone te maken. René van 
der Lelij (gemeente) vindt dit een lastig probleem. Hij is bang dat als er weer 50 km/h  
gereden mag worden de snelheden weer op kunnen lopen tot 80 km/h. 
 
Een ander probleem is de voorrangssituaties. Op het ene gedeelte heeft verkeer van rechts 
voorrang, terwijl op het andere gedeelte deze voorrangsituatie niet geldt. René van der Lelij 
vertelt dat in het voorjaar het GVVP (Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan) is  
vastgesteld. In dit plan is de Wolfhezerweg niet opgenomen. De gemeenteraad en het college 
moeten geïnformeerd worden over de genoemde punten. Een inwoner stelt voor om het bord “ 
30/km- zone”  enkele meters te verplaatsen richting snelweg, zodat dit bord meer opvalt. De 
provincie zal kijken of het binnenrijden van de 30 km-zone voldoende zichtbaar is voor au-
tomobilisten (actie: provincie) 
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Conclusie:  
De wens vanuit de inwoners is vooral opnieuw te  kijken naar de diverse maximale snelhe-
den en inrichtingen van de doorgaande wegen. Ook wordt gevraagd of er gehandhaafd kan 
worden.  
 
Spoorwegovergang 
Tijdens de wandeling zijn al enkele toelichtingen gegeven (zie eerder in dit verslag) op de 
aanpassingen van de spoorwegovergang. Een inwoner vraagt of de tunnel kan worden  
aangepast, zodat perrons 2 en 3 toegankelijk worden voor minder-validen, rolstoelgebruikers 
enz. mevrouw Heegeman (Prorail) vertelt dat dit niet mogelijk is. Indien er in een straal van 
15 km van een bepaald station een goed begaanbaar station aanwezig is, wordt het “ slechte”  
station niet aangepast. Doordat station Arnhem en Ede-Wageningen binnen deze straal  
zitten, wordt station Wolfheze niet aangepast. Begin juli 2011 wordt de perrontunnel op  
station Arnhem geopend. Eind oktober 2011 wordt ook de Sonsbeekzijde weer geopend. Een 
inwoner doet de suggestie de tunnel dicht te gooien en de middenperrons toegankelijk te 
maken via het middenvak dat er gaat komen. 
 
Een bewoonster van ’t Schild merkt op dat geleidehonden het spoor niet overgaan in verband 
met zwakstroom. Deze opmerking wordt verder onderzocht. 
 
Een andere bewoonster vraagt of de tunneltoegang breed genoeg blijft, na de plaatsing van 
de middengeleiding, om met een blindengeleidehond te passeren. De beoogde middengelei-
ding is een leuning bestaande uit een ronde buis op staanders. Er blijft genoeg ruimte over.  
 
Vernieuwde dorpsplein 
De plannen voor het vernieuwde dorpsplein worden losgekoppeld met de aanpassingen van 
de spoorwegovergang. De projectleider van de gemeente die zich bezig houdt met het  
dorpsplein is over de plannen van de aanpassingen van de spoorwegovergang geïnformeerd. 
 
 
Sociale veiligheid 
De tafel blijft in eerste instantie nogal leeg, wat gespreksleider Martin de Graaff (voorzitter 
Dorpsbelang) de uitspraak ontlokt: “blijkbaar voelen Wolfhezenaren zich veilig”. Na een  
herverdeling over de discussietafels, komen de volgende onderwerpen aan bod: 
 
Beleving van veiligheid 
Veiligheid die gevoeld wordt, hoeft niet de werkelijkheid te zijn. Veiligheid maken we samen. 
“Ik voel me niet onveilig in het dorp”, merkt een inwoner op. Frans van Daal vertelt dat 17 
mensen hebben gestemd op de stelling “Wolfheze is een veilig dorp” op de website van Dorps-
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belang. 88% was het eens met deze stelling. De inwoner die zich eerder uitsprak over een 
onveilig gevoel wordt aan het woord gelaten. Het onbehaaglijke gevoel komt door het grote 
aantal inbraken in het dorp en door het rondlopen van patiënten van ProPersona, licht hij 
toe. 
 
Inbraken 
Lucy Mons (Politie) vindt het vervelend als mensen zich onveilig voelen. Inbraken zijn een 
probleem in het hele land. Ze benadrukt dat het gaat om mensen die via de snelwegen naar 
Wolfheze komen, en dus niet om patiënten van ProPersona. Inwoners kunnen aan elkaar 
melden dat er ingebroken is. Op verzoek van bewoners wordt een inbraak meestal niet  
vermeld in de pers. De Burgemeester zet zich actief in voor inbraakpreventie. Hij zal een 
brief sturen naar alle inwoners met een aanbod voor een goedkoop alarmsysteem. Mensen 
kunnen zelf ook veel doen: in beveiliging van de woning, door rondlopende personen aan te 
spreken en door alles wat verdacht is te melden. De meeste inbraken zijn overdag, aan het 
eind van de middag, via de achterkant van de woning.  
 
Een inwoner vraagt of er buurtpreventie zou kunnen komen. Dit kan per straat georgani-
seerd worden. Gert van Maanen (gemeente Renkum) geeft aan dat dit een mogelijkheid is. 
Iemand moet als coördinator optreden. De gemeente kan advies geven over het opzetten van 
buurtpreventie en zal dan borden plaatsen Kom maar met een voorstel (actie: inwoners). 
Het helpt ook al om je buren te vertellen dat je op vakantie gaat of dat er kennissen in je 
huis verblijven.  
 
Babbeltruc 
Een inwoner vertelt dat hij werd gebeld door iemand die zei dat hij nieuwe kranen wilde 
komen controleren. De opgegeven afdeling van de gemeente, bestaat niet. Hij heeft dit  
gemeld bij de meldkamer van de politie en die zeiden dat de Gebiedsagent met zoiets niets te 
maken heeft. Lucy Mons is daarover verbaasd. Het gaat haar wél aan, als de meldkamer 
zoiets zegt, wil ze dat horen. 
 
Patiënten ProPersona 
Tom Zewald (ProPersona) merkt op dat ieder incident vervelend is. Hij heeft het gevoel dat 
aan de stichting dingen worden toegedicht, die hij moet verdedigen. Communicatie met de 
omgeving blijft een aandachtspunt. Wanneer er een incident zich voordoet, bijvoorbeeld zoals 
laatst op de Heelsumseweg, heeft ProPersona intensief contact met gemeente, politie en  
betreffende bewoners. Overvliegende helikopters die op zoek zijn naar patiënten is een  
broodje aap verhaal. Dat zijn politie helikopters die het verkeer op de A50 en A12 in de gaten 
houden. Kompas is een forensische afdeling. Dit is een laagbeveiligde afdeling en er zitten 
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alleen patiënten die een dergelijke lage beveiliging aankunnen. Er zitten geen zedendelin-
quenten en pedoseksuelen. Bij Kompas zijn de minste incidenten. De consequenties zijn  
groter, patiënten worden dan weer naar de gevangenis gestuurd. Het komt voor dat  
patiënten met een TBS-titel op het terrein verblijven voordat ze terugkeren in de  
maatschappij. Incidenten doen zich vooral voor op de afdeling voor langdurige zorg en bij 
asielzoekers. Patiënten met een hoog risico, lopen niet door het dorp. Tom Zewald verzoekt 
om bij incidenten te bellen met de beveiliging van ProPersona, ook als men niet zeker is dat 
het om een patiënt gaat. In de Wolfskreet staat het telefoonnummer. (actie: inwoners) De 
Beveiliging en Gebiedsagent werken nauw samen. Een inwoonster merkt op dat de  
Beveiliging onvoldoende op het netvlies staat bij de inwoners. Ze heeft laatst een melding 
gedaan bij de Politie omdat haar dochter werd lastig gevallen, maar heeft er toen niet aan 
gedacht om de Beveiliging te bellen. Frans van Daal (Dorpsbelang) stelt voor om patiënten 
ook uit te nodigen voor dit soort avonden (actie: gemeente). 
  
Straatverlichting 
Een bewoonster van Het Schild vraagt naar de straatverlichting. Blinden hebben veel licht 
nodig. Ze heeft de indruk dat het vroeger beter was, dat het witter licht was. Jan Quint  
(Gemeente) legt uit dat lampen verouderen en dan minder licht geven. Er is ook een soort 
avondklok ingesteld om energie te besparen. Dit houdt in dat om elf uur ’s avonds de lampen 
een beetje minder sterk gaan branden. Momenteel wordt gekeken naar nieuwe verlichting. 
Achter het gemeentehuis in Oosterbeek staat een proefopstelling. Sommige mensen zien dat 
groene licht niet. Gevraagd wordt om een test te doen bij Het Schild. Iemand reageert dat op 
het ProPersona terrein ook een straat die groene verlichting heeft. Voorgesteld wordt om 
daar een keer te gaan kijken. (actie: inwoners) Het belangrijkste is dat het stuk tussen 
Het Schild en het Station goed verlicht is.  
 
De Duitsekampweg is een donkere straat. Automobilisten moeten goed letten op voetgan-
gers. Jan Quint reageert dat dit tijdelijk een probleem is. De bomen zitten ter hoogte van de 
lamp. Als het groen boven de verlichting zit, is dat probleem er niet meer.  
 
Overhangend groen 
Een bewoonster van Het Schild merkt op dat ze veel last heeft van overhangend groen.  
Martin de Graaff reageert dat Dorpsbelang daar iets aan wilde doen op de actiedag “Samen 
naar een Leefbare Buurt” van de gemeente op 16 april. Maar je mag niet zomaar groen gaan 
snoeien en in april groeit alles nog dus heeft het niet veel zin. Het is de verantwoordelijkheid 
van de bewoners. Inwoners kunnen elkaar erop attenderen, kan de eigenaar aanspreken op 
het overhangend groen. Jan Quint merkt op dat ze ook de Servicelijn van de gemeente  
kunnen bellen. Zij kunnen handhaven op basis van de meldingen die ze krijgt. Een stoep is 
er om te lopen. Het beste moment om te snoeien is rond de langste dag (1 juni). Iemand  
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oppert om jaarlijks in de Wolfskreet een oproep te plaatsen. (actie: inwoners) 
 
Natuurbranden 
Naar aanleiding van een vraag van een inwoner, vertelt Michiel Bosch (Natuurmonumenten) 
iets over natuurbranden. Enige dagen  is sprake geweest van “Code Rood”. Vliegtuigjes  
houden de Veluwe in de gaten. En ook de boswachters zijn extra alert. Natuurbranden  
ontstaan meestal door een combinatie van wind en droge heide. Rond Wolfheze is relatief 
veel loofbos, waardoor het risico lager is. De brandweer Veluwe beschikt over goed materieel 
en is goed geoefend. De meeste branden worden ontdekt door recreanten. Er wordt weinig 
gecommuniceerd om geen slapende honden wakker te maken. 
 
 

AFRONDING 
 
Na de discussieronden vraag Frans van Daal (Dorpsbelang) de professionals om een korte 
terugblik te geven van de discussiepunten. Hij is zich er van bewust dat de problemen niet 
meteen opgelost kunnen. Dit omdat de Provincie geen prioriteit geeft aan de Wolfhezerweg. 
De heer Van Dussen (Provincie) reageert dat hij bij de dorpsavond aanwezig is om te horen 
wat er speelt. Hij neemt de opmerkingen mee, maar dat wil niet zeggen dat de Provincie de 
Wolfhezerweg gaat reconstrueren. Er zijn situaties in de provincie die onveiliger zijn. 
Cilia Reerink (Solidez) vindt het een goede ontwikkeling dat de communicatie tussen  
verschillende organisaties en instellingen op gang komt. De opmerkingen van de andere 
professionals zijn verwerkt in voorgaande tekst. 
 
Ook de kinderen van Wolfheze zijn gevraagd wat zij vinden van de veiligheid in Wolfheze. In 
hun antwoorden komen dezelfde punten terug als tijdens de wandeling en discussieronden. 
De kinderen vinden Wolfheze veilig omdat:  

• Er zijn hekken op school, zodat er geen patiënten op het plein kunnen komen; 
• Je kent haast iedereen. De mensen zijn aardig en helpen je als er iets is. Ik heb veel 

vrienden hier. Er wordt ook naar kinderen geluisterd wat ze niet fijn vinden; 
• Er is een wijkagent, ziekenhuis en brandweer. En een geweldige school. 
• Wolfheze is een rustig en gezellig dorp.  
• Er is veel bos en daar kun je leuk spelen tussen de bomen. 
• Er staan veel lantaarnpalen. Er zijn drempels. 

Ze vinden het dorp onveilig omdat: 
• Hardrijders en verkeersdrukte op de Wolfhezerweg. Niet iedereen geeft verkeer van 

rechts voorrang. Een kind noemt dat de bus over de stoep rijdt;  
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• Dat op het kruispunt bij de school niet wordt gestopt voor voetgangers en fietsers (in 
andere dorpen is dat veilig gemaakt met “school” op de grond en een oversteek-
plaats);  

• De trein door het dorp heengaat terwijl er veel kinderen moeten oversteken. Een 
kind merkt op dat er bij de spoorwegovergang genoeg tijd is om veilig over te gaan 
als hij al aan het knipperen is. Een ander kind voelt zich veilig door de slagbomen en 
tunnel; 

• Er wordt veel ingebroken in Wolfheze; 
• Patiënten van ProPersona die overal rondlopen, die soms rare dingen doen. Ze kijken 

je na en vragen je dingen. Je weet nooit wat ze doen (een kind voegde een tekening 
toe waarop iemand werd neergeschoten), Als ze je iets vragen, zeg je misschien iets 
verkeerds en dan kunnen ze boos worden. Vaak iemand voor de trein springt. 

 
Het viel Frans van Daal op dat de patiënten van ProPersona de kinderen een onveilig gevoel 
geven en hij raadt Tom Zewald aan om een keer langs te gaan bij de school en met de  
kinderen te praten (actie: ProPersona).  
 
Vervolgens bedankt Martin de Graaff, voorzitter, iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en 
inbreng tijdens de avond. Hij roept op om het hier niet bij te laten. Ga dóór op dit onderwerp.  
 
Een inwoner vraagt om de afspraken te communiceren. Wie gaat de afspraken oppakken? 
Hij wil graag weten wie hij kan aanspreken hoe het er mee staat. (actie: Dorpsplatform) 
 
Michel van Tooren meld dat de Rabobank een aantal projecten steunt in het kader van haar 
100-jarig bestaan. Hij doet een oproep aan Rabobank-leden om te stemmen op het project dat 
beoogd een deel van de tribune van De Klaproos overdekt te maken.  
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Actiepunten 
 
Nr. Omschrijving actie Uitvoering door: 

1 Ribbeltegels oversteek bij Het Schild zijn verzakt 
Oversteek is hersteld. 

Gemeente  

2 Halte bij Het Schild aanpassen tot volwaardige bushalte Provincie 

3 Financiering voor aanpassing spoorwegovergang ProRail 

4 Paaltje terugplaatsen bij Driegemeentenpad Gemeente 

5 Belijning fietspad aanpakken Gemeente 

6 Schoolroute borden en paaltjes plaatsen op kruispunt Wolf-
hezerweg/Wildforsterlaan/Balijeweg 

Gemeente 

7 Incidenten en verdachte personen melden bij de politie en/of 
beveiliging ProPersona 

Inwoners 

8 Kijken of bord 30 km-zone voldoende zichtbaar is Provincie 

9 Voorstel doen voor buurtpreventie Inwoners 

10 Patiënten ProPersona ook uitnodigen voor dorpsavonden Gemeente 

11 Kijken naar groene straatverlichting op ProPersona terrein Inwoners 

12 Huiseigenaren aanspreken op snoeien overhangend groen Inwoners 

13 Met kinderen gaan praten over onveilig gevoel ProPersona 

14 Afspraken/acties dorpsavond communiceren Dorpsplatform 

 
 


