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Opening door Engel-Tjenk Vos en Frans van Daal. Ze zijn op zoek naar wilde zwijnen op 
de Reijerskamp, maar hebben ze nog niet gezien.  
 
Voorzitter Martin de Graaff heet leden, vertegenwoordigers van platformpartners 
(Solidez, Gemeente, Politie en Natuurmonumenten), raadsleden en andere 
belangstellenden welkom. We kijken terug op een mooi jaar. Het bestuur heeft een map 
met krantenknipsels aangelegd om nog eens terug te kunnen kijken. Het 15-jarig 
bestaan is gevierd met een leuk feest. Martin bedankt Jan Aalderink voor de tent en Han 
Heidema voor het laten branden van de lichtjes in de kerstboom.  
 

Terugblik op 2011  
Martin haalt enkele punten uit het Jaarverslag 2011 aan. Vervolgens geeft hij 
vertegenwoordigers van de werkgroepen en van platformpartners het woord. Zij vertellen 
over stand van zaken én blikken alvast vooruit: 

• Taro Eekhoutte over het dorpsplein 
• Henk Horsman over de spoorwegovergang 
• Lucy Mons (Politie) over veiligheid in ons dorp 
• Machiel Bosch (Natuurmonumenten) over ecoducten en Reijerskamp 

 

WMO Adviesraad 

In de WMO Adviesraad hebben twee inwoners van Wolfheze zitting: Francine Stevens en 
Taro Eekhoutte. Zij denken mee met de gemeente over sociaal maatschappelijke 
onderwerpen. Wolfhezenaren met vragen over de WMO Adviesraad of de onderwerpen, 
kunnen terecht bij Francine en Taro.  
 

Dorpsplein en spoorwegovergang 
Het dorpsplein gaat er komen. De cirkel wordt te duur vanwege de weg- en leiding-
omleggingen die daarvoor nodig is. Er komt een gelijkvloers plein. In juni zal de 
wethouder detailtekeningen toelichten aan de inwoners van Wolfheze. Applaus van de 
aanwezigen.  
De spoorwegovergang wordt begin 2013 verbreed. Dit zou dit jaar al gebeuren, maar alle 
treinverkeer langs Wolfheze moet daarvoor een weekeinde lang stilgelegd worden en dat 
moet ProRail inplannen.  
In plan voor de aangepaste spoorwegovergang is een beveiligd tussenstuk opgenomen 
omdat de spoorwegovergang erg breed is om in één keer over te steken. Moet worden 
bekeken of het tussenstuk niet te smal is en of mensen zich er veilig voelen. 
ProRail doet niets aan de bereikbaarheid van de middenperrons. Dit omdat er, conform 
hun beleid, geen voorzieningen komen wanneer er binnen 15 km een goed bereikbaar 
station in de buurt is. In ons geval zijn dat Ede-Wageningen en Arnhem.    
Het tunneltje wordt door velen gebruikt voor een veilige oversteek van het spoor. ProRail 
bekijkt of ze dit kan overkappen, zodat er minder wateroverlast zal zijn. En sinds kort 
wordt het tunneltje iedere 2-3 dagen schoongemaakt.  
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Het terrein van de NS (nu zand met materieel) wordt een echte parkeerplaats. Hier 
worden maximaal 25 parkeerplaatsen gerealiseerd. Er wordt onderzoek gedaan of er 50 
parkeerplaatsen moeten komen. NS onderzoekt in overleg met de Gemeente of het 
noodzakelijk is een parkeerterrein aan de Johannahoeveweg aan te leggen.  

 

Geluidswering A50 

Piet Bloem van Stichting A50db is helaas verhinderd vanavond. Pasgeleden heeft hij een 
update gegeven via de website van de stand van zaken rond de geluidswering langs de 
A50.  
 

Politie 
Dorpsagent Lucy Mons bedankt de inwoners voor alle meldingen. De politie heeft 
hierdoor een aantal leuke aanhoudingen kunnen doen. Ze geeft tips om inbrekers en 
oplichters tegen te gaan en roept op vooral verdachte personen te blijven melden.  
 

Ecoducten en Reijerskamp 
Machiel Bosch van Natuurmonumenten vertelt over de ecoducten over A12 en A50. Bij 
het ecoduct over de A50 is pas een open dag georganiseerd waar zo’n 4-500 bezoekers 
waren. Het ecoduct ziet er nog vers uit. De wandelvoorziening naast het ecoduct zorgt 
voor een nieuwe plek om de snelweg over te steken. Het ecoduct over de A12 is 
technisch gezien af. De provincie heeft er tijdelijk een hek geplaatst in afwachting van 
een (niet zo handig gepland) onderzoek naar de gevolgen van edelherten aan de andere 
kant. 
Hoe zit het met de spoorlijn? Gebleken is, zo legt Machiel uit, dat herten de spoorlijn 
gewoon oversteken. Ze zijn weinig het slachtoffer van aanrijdingen met treinen. Een hert 
is een voorzichtig dier ze horen aan het “zingen” van de rails dat er een trein aankomt.  
 
6 jaar geleden is de Reijerskamp aangekocht en aangepakt. Natuurmonumenten gaat 
een plan maken voor de komende jaren en wil dat in samenspraak met inwoners, 
recreanten, omliggende bedrijven en andere betrokkenen doen. Hoe wil je dat het gebied 
er uit gaat zien? Dit gaat deze zomer gebeuren. Ze willen dit ter plekke in het gebied 
doen.  
Kwaliteit van de paden? De paden zijn grofzandig en blijven mul. Als oplossing maaien ze 
het gras naast het pad kort, zodat mensen daar kunnen lopen. Machiel hoort graag hoe 
dit beter kan worden vormgegeven. 
De runderen niet het fietspad onderpoepen? Misschien het asfalt – dat in slechte staat is 
– vervangen door betonplaten. Die zijn koeler, dan gaan de dieren er minder op liggen. 
Is ook een idee om mee te nemen in de visie op het gebied. Nb. Het fietspad is in beheer 
van de gemeente.   
 
Verder vestigt Machiel de aandacht op een dichtbundel: een fietsroute met gedichten 
onderweg. Zowel van professionele dichters als van mensen uit de omgeving. Mensen 
met telefoon met internet kunnen de gedichten horen voorlezen door de dichters zelf. 
 
Het Jaarverslag 2011 wordt vastgesteld.  
 

Financiën 2011 
Henk Horsman, penningmeester a.i. geeft een toelichting op het financieel verslag. De 
vereniging staat er goed voor, dus heeft het bestuur besloten wat meer geld uit te 
geven. Onder meer voor het 15 jarig bestaan. Er is veel sprake van achterstallige 
contributie, het bestuur gaat een meer actieve vorm van inning hanteren. Ieder lid 
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ontvangt een nota. Ook komt er een ledenwerfactie: nu is iets meer dan de helft van de 
huishoudens in Wolfheze lid.  
 
Mirjam Salomé neemt het woord namens de Kascommissie. Zij hebben de boeken 
gecontroleerd en vinden dat de administratie keurig wordt bijgehouden. Ze doen een 
voorstel de penningmeester decharge te geven. Applaus van de aanwezigen.  
De leden van de Kascommissie, Frans Kappen en Mirjam Salomé, bieden aan dit nog een 
jaar te doen. Wederom applaus. Ze krijgen van Martin een fles wijn overhandigd als dank 
voor hun inzet. 
 

Plannen 2012 

Engel-Tjenk en Frans lopen het Werkplan 2012 door. Henk geeft een toelichting op de 
begroting voor 2012. Werkplan en begroting zijn vastgesteld middels applaus. 
 

Bestuurswisselingen 
Martin richt het woord tot Henk Horsman. Na 7 jaar stopt hij er mee: 2 termijnen van 
drie jaar, en één jaar omdat hij de nieuwe voorzitter wilde bijstaan en zijn netwerk 
overdragen. Martin roemt de betrokkenheid, dossierkennis en vasthoudendheid van 
Henk.  
Hij bedankt Erwin van Wonderen, die bij gebrek aan een penningmeester, de uitvoerende 
werkzaamheden voor Henk heeft verricht en overhandigt hem een wijnpakket. Applaus 
voor Erwin.  
Ook Henk ontvangt eveneens wijn. Marianne krijgt een bloemetje als dank voor alle 
momenten dat ze Henk heeft moeten missen voor dorpszaken. Engel-Tjenk en Frans 
overhandigen Henk een klok met hertjes en everzwijntjes bij entree van Wolfheze.  
Henk reageert dat hij het met liefde heeft gedaan. Hij vindt solidariteit belangrijk: kan 
alleen leven als je op elkaar let, je omgeving kent. Hij heeft ook prettig samengewerkt in 
Dorpsbelang en Dorpsplatform. Hij bedankt iedereen voor de hartelijkheid en warmte.  
 
Hella van den End en Peter Jasperse stellen zich kort voor. Beiden worden, middels 
applaus, door de aanwezigen benoemd in het bestuur. 
 

Loterij 
Michel van Tooren heeft vorig jaar de loterij gewonnen en is lekker gaan eten in De Tijd. 
Dit jaar heeft hij de prijs (een mand met diverse wijnen) ter beschikking gesteld. Mw.??? 
is dit keer de winnaar. 
 

Rondvraag 
Martin geeft gelegenheid voor opmerkingen of vragen. 
  
Er wordt opgemerkt dat de stoepen in het dorp slecht worden schoongemaakt bij 
sneeuw. We kunnen elkaar wat meer helpen, ook de jeugd. Misschien een oproep doen in 
de Wolfskreet. In verlengde hiermee ligt de Overhangend Groen actie die zal worden 
gehouden.  
 
De blindenpalen ter hoogte van de Duitsekampweg zijn gevaarlijk, merkt iemand op. De 
palen zijn tegen de zin van Dorpsbelang daar neergezet. Ze worden niet herkend door 
automobilisten en blindegeleiden honden. Dorpsbelang heeft de Provincie hierover een 
brief gestuurd.  
 
Het is jammer dat de Bibliobus weg is. Eerst is de bibliotheek verdwenen, en nu ook de 
bus. De Bibliobus werd gebruikt door 54 mensen. Gemeente en ProPersona betaalden 
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een deel. Voor dat aantal gebruikers is deze voorziening niet in stand te houden. Er 
wordt een proef gedaan met een jeugdbibliotheek op de Beatrixschool en er wordt 
gekeken naar mogelijkheid van een beperkte bibliotheek in De Burcht met vrijwilligers. 
De bibliotheek zal ook een bezorgservice bieden die bestelde boeken thuisbezorgd. Mw. 
Bondt (D66) reageert namens de fractie. Dit zijn bezuinigingen van de vorige ronden en 
er komen meer bezuinigingen aan. Een deel van de Gemeenteraad is tegen bezuiniging 
op de bibliotheek. Een schoolbibliotheek is gericht op kinderen, en gevestigd in een niet-
openbare ruimte. Ook voor ouderen is een bibliotheek belangrijk. Zij adviseert de dorpen 
zich te laten horen!  
 
Buslijn 109 gaat verdwijnen. Jammer dat er zo weinig belangstelling is. Iemand reageert 
dat de bus niet betrouwbaar is (te vroeg weg, komt soms helemaal niet) en dat de trein 
goedkoper is dan de bus.  
 

Afsluiting 
Martin sluit de avond. Alle aanwezige leden krijgen vanavond het cadeautje voor de 
ledenwerfactie: een verjaardagkalender. De foto’s heeft iedereen al zien langskomen in 
de presentatie van de Jaarvergadering.  


