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15 jaar bestaan Dorpsbelang Wolfheze
Een terugblik in 15 jaar Dorpsbelang heeft getoond dat er onderwerpen zijn waaraan af en toe 
aandacht wordt besteed, maar ook onderwerpen die nauwelijks van de agenda zijn geweest. 
Vooral projecten die met infrastructuur rondom en door ons dorp te maken hebben, kennen 
een langdurige looptijd. Het is goed om daarbij steeds deze projecten te blijven volgen en in 
gesprek te blijven met de overheden en instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.
Daarnaast zijn er de ‘gewone’ zaken in ons dorp en de activiteiten die door de actieve 
verenigingsleven worden georganiseerd.

Het bestuur heeft aandacht besteed aan het 15-jarig jubileum met een feestelijke gebeurtenis 
rondom het ontsteken van de Kerstboomlichtjes. Na een voorinschrijving op dit feest, met een 
winterbarbeque op het terras van restaurant De Tijd, toonden 160 inwoners van Wolfheze 
belangstelling om dit bij te wonen. Ondanks het slechte weer (en dankzij een grote partytent 
van camping Lindenhof) is het en geslaagd winterfeest geworden en is de boom ontstoken 
onder grote belangstelling. Leerlingen van de Beatrixschool zorgden voor de bijbehorende 
sfeer door het zingen van kerstliedjes. 

Voor de leden van Dorpsbelang is een cadeautje ontworpen dat in 2012 wordt uitgereikt.

Ledenbestand en contributie
Op 1 januari 2011 had de vereniging 327 leden (gezinnen en bedrijven). Gedurende het jaar 
mochten wij 5 nieuwe leden verwelkomen.3 leden hebben opgezegd. Het aantal leden op 31 
december was 329 Aan het eind van het jaar hadden 39 leden de contributie nog niet voldaan. 

Bestuur
Sinds de Jaarvergadering 2011 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

1. de heer Martin de Graaff voorzitter
2. mevrouw Engel-Tjenk Vos vice-voorzitter

bestuurslid Leefbaarheid 2 (cultuur, verenigingsleven)
3. mevrouw Saskia Giesbers secretaris
4. vacature penningmeester
5. de heer Henk Horsman bestuurslid Leefbaarheid 1 (ruimtelijke ordening) 

penningmeester a.i.
6. de heer Frans van Daal bestuurslid Communicatie en PR
7. vacature bestuurslid Leefbaarheid 3 (zorg en welzijn)

Het bestuur heeft in 2011 haar taken en taakverdeling opnieuw vastgesteld. Dit heeft onder 
andere geleid tot het benoemen van pakketten met onderwerpen waarmee verschillende 
Leefbaarheidsdomeinen een eigen aanspreekpunt krijgen. 

Voor 2011 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: 

• mevr. Hella van den End kandidaat bestuurslid Leefbaarheid 3
• dhr.  Peter Jasperse kandidaat penningmeester
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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 contactpersonen gezocht in het 
Hazeleger en op de Buunderkamp. Het bestuur onderhoudt regelmatige contacten met de 
Cliëntenraad van Het Schild en met de Patiëntenraad van ProPersona. 

Communicatie
In 2011 is een verdere professionalisering bewerkstelligd wat betreft de communicatie richting 
bewoners van Wolfheze, instellingen en partners. 

• Uitbreidingen/aanpassingen website:
◦ Toevoeging van een fotoalbum waarop ieder foto’s kan plaatsen
◦ Digitale aanmelding e-mail-nieuwsbrief
◦ Er zijn 52 nieuwsberichten geplaatst in 2011
◦ Er zijn 32 agenda-items gepubliceerd

• Forum en De Stelling:
◦ Er zijn in 2011 drie stellingen gelanceerd. Het aantal stemmers varieert tussen de 

27 en 50.
◦ Op het forum is in 2011 twee maal een discussie gevoerd.

• 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.

• Communicatiekastjes:
◦ Afhankelijk van aanlevering van kopij zijn de communicatiekastjes up to date 

gehouden door Frans van Daal en Jan Kuik.
◦ In 2011 zijn de communicatiekastjes schoongemaakt

• Gestart met nieuwsbrieven per e-mail. Eind 2011 zijn er 69 abonnees.
• Regelmatige verschijning van artikelen in De Gelderlander, Hoog en Laag, Veluwepost 

en Blik op Renkum.
• Productie en huis-aan-huis verspreiding van flyers.

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.

Dorpsplein
Op 28 april 2011 heeft de gemeente direct betrokkenen en aanwonenden rond het toekomstige 
dorpsplein (restaurant de Tijd, Pro Persona, en bewoners) uitgenodigd voor een update. Het 
schets ontwerp zoals dat er uit het verleden lag is financieel niet haalbaar. De gemeente heeft 
daarom een nieuw schetsontwerp uitgewerkt. Er zijn diverse aandachtpunten die de bewoners 
rondom het plein verwerkt willen zien. Denk daarbij aan wensen voor het houden van de 
weekmarkt, parkeren, het spoor, fiets parkeren, de tekening van Sophie, etc. De ontwerpster 
van het schetsontwerp is met deze aanvullende wensenlijst aan de slag gegaan. Sinds juni 
2011 ligt er een schetsontwerp van ons toekomstige dorpsplein waar we ons op hoofdlijnen 
goed in kunnen vinden. 
 
Het college heeft altijd aangegeven dat men al het mogelijke wil doen om het dorpsplein te 
realiseren. In een tijd dat de financiële middelen beperkt zijn is de gemeente op zoek gegaan 
naar de benodigde (aanvullende) financiële middelen. Eind eerste kwartaal 2012 is ons 
toegezegd dat er duidelijkheid zal zijn over de financiële haalbaarheid. Indien het dorpsplein 
financieel rond is kan de het college hier een besluit over nemen en is de realisatie van ons 
dorpsplein met al haar pracht realiseerbaar. 

Van de wethouder hebben we vernomen dat met de reconstructie van de Wolfhezerweg ook 
de spoorovergang zal worden aangepakt. Of met de reconstructie van de spoorwegovergang 
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ook tegelijkertijd de reconstructie van de Wolfhezerweg zal plaatsvinden is nu nog geen 
duidelijkheid over te geven. 

Zodra de financiële kaders rond zijn kan de werkgroep weer bijeen komen om te praten over 
de definitieve inrichting van ons dorpsplein. Vanaf dat moment zullen de te nemen stappen 
richting de realisatie van het dorpsplein regelmatig met de inwoners van Wolfheze worden 
gecommuniceerd. 

Spoorwegovergang en openbaar vervoer 
Tijdens buurtwandelingen in 2010 en 2011 is de aandacht gevestigd op de onveiligheid van de 
Spoorwegovergang Wolfheze. Hierop volgden vragen in de Raad van Renkum. Dorpsbelang 
heeft samen met de Cliëntenraad van het Schild de beheerder ProRail gewezen op de 
onhoudbaarheid van de situatie. In 2011 heeft ProRail samen met de Gemeente een plan 
gepresenteerd om de Spoorwegovergang breder en veiliger te maken, ook voor minder 
validen. Dit plan zal in 2012 en 2013 worden uitgevoerd.

Voor visueel gehandicapte bewoners van het Schild is het oversteken van de Wolfhezerweg 
zeer gevaarlijk. Er is geen beveiligde oversteekplaats en het verkeer mag daar met een 
snelheid van 50km/uur rijden. Dorpsbelang heeft er bij de Provincie, de wegbeheerder, op 
aangedrongen deze situatie te verbeteren. Door de Provincie is toen een markering 
aangebracht in de vorm van witte palen. Deze markering voldoet niet. Dorpsbelang is thans 
samen met de cliëntenraad van het Schild opnieuw in gesprek met de Provincie om hier een 
beveiligde oversteekplaats te realiseren. 

Bij een Dorpswandeling kwam ook naar voren dat het voor kinderen onveilig is om bij de 
Beatrixschool de Wolfhezerweg over te steken. Gelukkig heeft de Gemeente hier nu een zeer in 
het oog springende signalering aangebracht.

Het fietspad in het verlengde van de Duitsekampweg door Reijerskamp naar de Buunderkamp 
is in zeer slechte staat. Ondanks herhaaldelijk aandacht vragen bij de Gemeente is dit nog niet 
verbeterd.

In 2011 heeft Wolfheze een busverbinding gekregen met Arnhem. Deze busverbinding had 
aanvankelijk een zeer gevaarlijke route door het dorp. Na protesten van bewoners en na 
onderhandelingen met de busmaatschappij is deze route nu aangepast. Door een besluit van 
de Gemeente Renkum zal deze busverbinding eind 2012 echter weer verdwijnen 

Woningbouw
Wolfsheide: tegen het plan Wolfsheide bestaat veel verzet bij de omwonenden. Het indienen 
van zienswijzen, inspreken bij Raadsvergaderingen en uiteindelijk een procedure bij de Raad 
van State mocht echter niet baten. In 2011 kwam de Raad van State met de uitspraak dat het 
door de gemeente goedgekeurde plan mag doorgaan. De projectontwikkelaar is thans gestart 
met het te koop aanbieden van woningen. 

Willemsen Naaldhout: de activiteiten rond dit plan liggen al lange tijd stil. Ook de Raad van 
Renkum moet nog een bouwvergunning afgeven.

Verenigingsleven en Dorpshuis
In 2011 is ons Dorpshuis (De Burcht) afgevoerd van de lijst van Dorpshuizen in de Gemeente 
Renkum. Dat is zeer te betreuren. Dorpsbelang is thans in gesprek met Solidez om hier 
aandacht voor te vragen. De werkgroep Dorpshuis is thans niet actief.

Wolfheze heeft een rijk verenigingsleven. Hier werd bij stilgestaan op de thema-avond op 13 
oktober. De conclusies van deze avond waren: 
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• De leden maken de vereniging, initiatief moet van de deelnemers komen;
• Gemeente subsidieert ook indirect, bijvoorbeeld door onderhoud van 

sportaccommodaties;
• Gemeente moet enorm bezuinigen, zal in discussie met inwoners kijken waar dat kan
• Je wordt initiatiefrijk zonder subsidie;
• Gemeente heeft rol in aanleg en onderhoud van sportaccommodaties, kan vereniging 

niet alleen opbrengen;
• Gemeente moet ook praktische hulp bieden, naast financiële bijdrage;
• De financiële bijdrage van Solidez wordt gewaardeerd;
• Bestuursleden nodig? Kijk eens op de Vrijwilligers vacaturebank (Solidez);
• Samenwerken van verenigingen: bijv. één penningmeester, gezamenlijk inkopen;
• Er komt veel op dezelfde mensen neer, ze zijn actief bij meerdere verenigingen;
• Mensen taakgericht benaderen: hen bijv. vragen om één dag te helpen met klussen of 

voor een bepaald project;
• Indien een kind aangemeld wordt voor een club/vereniging, is de ouder verplicht om 

een bijdrage te leveren aan klussen van desbetreffende club/vereniging.

Geluidsoverlast A50
Behalve door het aanpakken van de geluidsbronnen zelf zijn er twee mogelijkheden om de 
geluidsoverlast te verminderen, namelijk door toepassing van een geluidsabsorberende 
wegverharding en/of door het aanbrengen van geluidsschermen. Rijkswaterstaat heeft 
gekozen voor de eerste mogelijkheid en tijdens de reconstructie van de A50 een dubbele zoab-
laag aangebracht, wat positief heeft gewerkt. Zoab betekent Zeer Open Asfalt Beton.

De Stichting A50dB was en is nog steeds van mening dat de aanwezigheid van 
geluidsschermen voor een verdere reductie van geluidsoverlast kan zorg dragen. Dit wordt niet 
ontkend door Rijkswaterstaat, maar die meent dat het effect daarvan te gering is ten opzichte 
van de daarvoor benodigde kosten.

Daarom werd de gemeente Renkum benaderd voor het alsnog aanbrengen van schermen. De 
gemeente verklaarde, bij monde van wethouder van Lent, dat eerst geluidmetingen verricht 
dienden te worden, om een goed beeld van het probleem te krijgen. Deze metingen zijn 
inmiddels uitgevoerd. Naar aanleiding van de resultaten van deze metingen heeft de gemeente 
Renkum besloten tot financiering, samen met Rijkswaterstaat, van een scherm bij Heelsum. 
Verder is zij van mening dat aanleg van een scherm bij Wolfheze vanaf de spoorlijn tot aan het 
viaduct te kostbaar is in relatie tot het geluidseffect en daarom ziet de gemeente af van 
financiering hiervan. De Stichting A50dB kon zich vinden in deze opstelling van de gemeente.

De werkgroep blijft dit proces actief volgen. Zij zijn met Rijkswaterstaat in gesprek om de nul-
meting te laten verrichten. Dit zou plaatsvinden nadat het tracé in gebruik is genomen. Als na 
een paar jaar een hermeting wordt verricht (als het ZOAB wat meer rubber bevat) zal moeten 
blijken of dat meer geluid oplevert en of dan alsnog maatregelen genomen moeten worden.

Dorpsplatform en burgerparticipatie
In het Dorpsplatform Wolfheze werkt Dorpsbelang samen met de volgende partners: Politie 
(Lucy Mons), Solidez (Cilia Reerink), Natuurmonumenten (Machiel Bosch) en Gemeente 
Renkum (Gert van Maanen). In 2011 is de samenwerking met Natuurmonumenten verder 
versterkt.

Op 10 mei 2011 heeft het Dorpsplatform Wolfheze een dorpsavond (dorpswandeling) 
georganiseerd met als thema Veilig Wolfheze, gevolg door een tweede dorpsavond over het 
rijke verenigingsleven op 13 oktober 2011. Verder zijn Dorpsplatform-partners (Gemeente, 
Solidez, Politie en Natuurmonumenten) aangeschoven in bestuursvergaderingen en vond op 8 
november een gezamenlijk overleg plaats. 
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De voorzitters van de dorpsplatforms hebben in 2011 drie maal vergaderd. In twee gevallen is 
gesproken over het onderwerp burgerparticipatie. Aanleiding voor de eerste bespreking was 
het rapport van de rekenkamercommissie over de dorpsplatforms. De voorzitters hebben een 
reactie geschreven op dit rapport en op het rapport over de herijking van dorps- en 
buurtgericht werken.
Met de burgemeester als portefeuillehouder is gesproken over de conclusies en aanbevelingen. 
In september is door een extern bureau een eerste aanzet gemaakt tot een aanzet voor 
gemeentelijk beleid op het gebied van burgerparticipatie.
Ook de platformvoorzitters hebben een eerste gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger 
van dit bureau en vertegenwoordigers van het gemeentelijk apparaat.
Vooral de rol en de positie van de dorpsplatforms in dit proces is van belang. In 2012 zullen 
gesprekken over dit onderwerp worden voortgezet. 

Ecoducten
Het ecoduct over de A50, tussen de Doorwertsche- en Wolfhezerheide werd voltooid. Deze 
twee heidegebieden met hun achterland zijn nu weer met elkaar verbonden. Ook wandelaars 
kunnen gebruikmaken, via een apart wandelpad, van het ecoduct A50 om de snelweg over te 
steken. De mogelijkheden om een rondje te wandelen vanuit het dorp zijn hierdoor vergroot. 
De Wolfhezerheide en de Heelsumsebeek kunnen hierdoor makkelijker bezocht worden. Op 10 
september was er een open dag op dit ecoduct. Honderden bezoekers bezochten het ecoduct 
in aanbouw en lieten zich daarover voorlichten.

Het Jac. P. Thijsse ecoduct over de A12, tussen Reijerscamp en Planken Wambuis is ook 
gereed. Dit ecoduct is onderdeel van de verbindingszone tussen Rijn en Veluwe. Naar 
verwachting wordt het in 2013 opengesteld voor het wild, waar het uiteindelijk voor bedoeld 
is: edelherten. Om dit wild niet te verstoren is dit ecoduct niet toegankelijk voor wandelaars. 
Een ontmoeting met een edelhert in de omgeving van Wolfheze gaat dan tot de mogelijkheden 
behoren.

Natuurmonumenten beheert beide ecoducten. Dit beheer is er op gericht om de ecoducten 
voor zoveel mogelijk verschillende diersoorten te laten functioneren.

Veiligheid
Regelmatig is wijkagent Lucy Mons betrokken bij de werkzaamheden van dorpsbelang en 
bezoekt zij de vergaderingen. Op de website is een gedeelte voor de wijkagent ingericht 
waarin zij mededelingen doet en artikelen schrijft over onveilige situaties om de inwoners 
hierop te attenderen.

In het voorjaar zijn snelheidscontroles gehouden, hierbij zijn behoorlijk wat passanten  en ook 
dorpsbewoners bekeurd voor snelheidsovertredingen op de Wolfhezerweg.

In het voorjaar is een 112-avond gehouden in samenwerking met de politie, ambulancedienst 
en brandweer. Door de late aankondiging was er weinig belangstelling vanuit de bevolking. 
Gelukkig heeft de brandweer een succesvolle demonstratie gegeven in de week van 
Koninginnedag, hiervoor was veel belangstelling van jong en oud.

De dorpswandeling, in samenwerking met de gemeente, stond in het teken van veiligheid: 
verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Ook de oudste leerlingen van de Beatrixschool hebben 
een bijdrage geleverd met tekeningen en verhalen over dit onderwerp, zij hebben het thema 
veiligheid ook als onderwerp op school behandeld.
Na de dorpswandeling is in twee groepen is over beide onderwerpen gediscussieerd. Vóór die 
tijd heeft de wijkagent een veiligheidsenquête op de site gezet. 
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In het tweede deel van het jaar waren inbrekers actief in Wolfheze, politie en gemeente 
hebben burgers gewaarschuwd en brochures rondgestuurd, waarin ideeën zijn getoond om 
woningen beter te beveiligen. Een groep oplichters is actief geweest om voor veel geld 
werkzaamheden te verrichten. Ook hierbij is de inwoners van Wolfheze gevraagd alert te zijn 
en dit te melden.

Cijfers van de politie:
2010 2011

Woninginbraken 27 32

Inbraak in auto's 20 18

Diefstal (brom)fiets 13 3

Bedreiging 15 13

Mishandeling 17 16

Vernielingen 23 32

Deze cijfers lijken erg op de cijfers over de hele gemeente Renkum, met uitzondering van de 
woningbraken. In Doorwerth, Heelsum, Heveadorp en Renkum zelf is minder ingebroken. In 
Oosterbeek is dit praktisch gelijk gebleven en in Wolfheze is het dus gestegen.
Het hogere aantal vernielingen zit hem voornamelijk in een bandensteker die een tijd actief is 
geweest op het terrein van Pro Persona en de directe omgeving. 
 
Successen over 2011:

• Aanhouding van drugsdealers (mede dankzij tips van bewoners en een medewerker van 
Pro Persona).

• De alertheid van de inwoners (duidelijk meer meldingen en goede tips!)
• Het over het algemeen goede gedrag van onze jeugd (nauwelijks meldingen hierover).

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

• Aanplanting aan de Van Mesdagweg (rhodondendrons en taxus) 
• Buslijn 109
• Oversteekplaats bij Het Schild
• Strooibeleid
• Wildwerend raster
• Bruikbaarheid fietspad langs A50 i.v.m. werkzaamheden ecoduct
• Herinrichting kruising Utrechtseweg/Wolfhezerweg
• Speeltuinen

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

• Jaarvergadering 2011 (23 maart)
• Dorpsavonden
• Kerstboom: feestelijk ontsteken en winterbarbeque (15 december)

De Taart van Dorpsbelang werd uitgereikt aan: 
• Oranjevereniging voor de evenementen die zij organiseren
• Ted Stevens, voor zijn inzet voor Dorpsbelang
• Vrijwillige Brandweer Wolfheze, omdat ze altijd paraat staan
• Hans Bennink vanwege inzet in Stationswinkel
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Dorpsbelang/Dorpsplatform Wolfheze maakte de volgende activiteiten mede mogelijk:
• OranjeMei-activiteiten (financiële bijdrage d.m.v. buurtactiefcheques aan 

Oranjevereniging)
• Airborne herdenking (huur De Burcht, lunch Gliderpiloten, bloemenkrans namens 

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

De volgende activiteiten werden gesteund met een financiële bijdrage:
• Wolfskreet
• Damesgym 50+
• Dameszwemmen
• Klaverjasclub 
• Bingo
• Kinderzwemmen
• Concert Willeke Alberti voor ouderen
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