
JAARVERSLAG 2012
DORPSPLATFORM / DORPSBELANG WOLFHEZE E.O.

Successen in 2012:
 Ledenwerfactie met jubileumkalenders
 Feest in de tent bij het Schild
 Duidelijkheid over dorpsplein en spoorwegovergang

Ledenbestand en contributie
Op 1 januari 2012 had de vereniging 329 leden (gezinnen en bedrijven). Gedurende het jaar
mochten wij 97 nieuwe leden verwelkomen. De forse toename van het ledenaantal is gekomen
door de ledenwerfactie die is gehouden. 15 leden hebben opgezegd. Het aantal leden op 31
december was 411. Aan het eind van het jaar hadden 31 leden de contributie nog niet voldaan.

Bestuur
Sinds de Jaarvergadering 2012 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

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

bestuurslid Leefbaarheid 2 (cultuur, verenigingsleven)
3. mevr. Saskia Giesbers secretaris
4. de heer Peter Jasperse penningmeester
5. vacature bestuurslid Leefbaarheid 1 (ruimtelijke ordening) 
6. de heer Frans van Daal bestuurslid Communicatie en PR
7. mevr. Hella van den End bestuurslid Leefbaarheid 3 (zorg en welzijn)

Het blijft een doel van het bestuur om “toekomst proof” te blijven. Door mensen uit het dorp 
te benaderen is één persoon bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden: 

 dhr. Anthony Steinvoorte kandidaat bestuurslid Leefbaarheid 1

Communicatie
In 2012 is een verdere professionalisering bewerkstelligd wat betreft de communicatie richting 
bewoners van Wolfheze, instellingen en partners. 

 Uitbreidingen/aanpassingen website, waaronder het plaatsen van GPS wandel- en 
fietsroutes op de website en uitbreiding van het menu

 Het bijhouden en monitoren van het Forum en De Stelling op de website
 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.
 Aankondigingen van Dorpsbelang en derden in de communicatiekastjes
 Uitgave van dertien digitale nieuwsbrieven per e-mail
 Regelmatige verschijning van artikelen in De Gelderlander, Hoog en Laag, Veluwepost 

en Blik op Renkum.
 Productie en huis-aan-huis verspreiding van flyers
 Productie van visitekaartjes voor alle bestuursleden

Werkgroepen
In de “periferie van Dorpsbelang” zijn een aantal personen actief. Voor het Dorpsplein is dat 
Taro Eekhoutte. Voor de Reijerscamp is Frans de contactpersoon.
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Dorpsplein, spoorwegovergang en P+R terrein
Na de jarenlange discussie over het Dorpsplein schijnt de realisatie daarvan in 2013 plaats te 
vinden. Een werkgroep uit de dorpsbewoners heeft regelmatig de plannen besproken met de 
gemeente. Ook de bewoners, bedrijven en Pro Persona zijn bij de plannen betrokken. De 
gemeente heeft in de Burcht een informatieavond georganiseerd om de plannen m.b.v. Een 
presentatie toe te lichten.

Financieel is het plan haalbaar door onder andere de toezegging van de provincie. Volgens 
planning zou de aanpassing van de spoorwegovergang eveneens starten in 2013. Hierover 
moet ProRail nog duidelijkheid verschaffen.

In een nogal turbulente bespreking in De Burcht heeft de gemeente de plannen toegelicht 
rondom het P+R terrein van de NS aan de Johannahoeveweg. Dit wekte veel weerstand op bij 
de bewoners. De wethouder heeft verklaard dat de grond aldaar in eigendom is van de NS en 
dat er al jaren een juiste bestemming voor het plan bestaat. Toegezegd is bij uitvoering zoveel 
mogelijk rekening te houden met de wensen van de bewoners. Op de huidige parkeerlocatie 
aan de zuidzijde van de overgang blijft een klein parkeerterrein over voor kort parkeren (in- en 
uitstappen en even wachten op een treinreiziger).

Openbaar vervoer
In 2011 heeft Wolfheze een busverbinding gekregen met Arnhem. Deze busverbinding had 
aanvankelijk een zeer hinderlijke 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 is deze busverbinding eind 2012 echter weer verdwenen.
De route van de buurtbussen is gewijzigd, waardoor inwoners uit Wolfheze ook naar Heelsum 
en Renkum kunnen. Inmiddels zijn de buurtbussen vervangen door nieuwe bussen met een 
lage instap en mogelijkheden voor rolstoelvervoer.

Woningbouw
Wolfsheide: de woningen worden te koop aangeboden maar door de crisis is er weinig animo 
voor. Willemsen Naaldhout: de activiteiten rond dit plan liggen al lange tijd stil. 

Dorpshuis
In juli 2012 heeft een overleg plaatsgevonden met de dorpsplatform-partners over toekomst 
van het Dorpshuis. Daarop is een nieuwe werkgroep gestart met vertegenwoordigers van 
Dorpsbelang, De Burcht en Solidez. De werkgroep zal middels een enquête peilen welke 
behoefte inwoners hebben wat betreft het Dorpshuis. 

Geluidsoverlast A50
Geen ontwikkelingen in 2012 op dit vlak.

Dorpsplatform en burgerparticipatie
In het Dorpsplatform Wolfheze werkt Dorpsbelang samen met de volgende partners: Politie 
(Lucy Mons), Solidez (Wies Nieuwenhuis en Niels Verboom), Gemeente Renkum (Gert van 
Maanen en Ilona van Woggelum), Vivare (Marie-José van Gaalen) en Natuurmonumenten 
(Jeroen de Koe). 

Op 5 juni 2012 heeft het Dorpsplatform Wolfheze een dorpsavond (dorpsfietstocht) 
georganiseerd naar het buitengebied van Wolfheze, gevolgd door een tweede dorpsavond over 
toerisme en recreatie op 15 november. 

De voorzitters van de dorpsplatforms hebben in 2012 3x maal vergaderd, waarvan twee maal 
met de burgemeester.
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Ecoducten en visie Reijerskamp
Op 25 juni 2012 is een eerste bijeenkomst gehouden over de visie op de Reijerscamp. 
Natuurmonumenten is bezig een nieuwe toekomstvisie op dit gebied te maken en wil deze in 
samenspraak met inwoners van Wolfheze tot stand brengen. Naar aanleiding van die eerste 
druk bezochte bijeenkomst is een werkgroep samengesteld, bestaande uit een aantal inwoners 
van Wolfheze, Natuurmonumenten en bestuursleden van Dorpsbelang, die de uitkomsten van 
25 juni nader heeft uitgewerkt. De werkgroep is drie maal bij elkaar geweest, wat heeft 
geresulteerd in een (concept)visie die op 21 februari 2013 aan de inwoners van Wolfheze is 
gepresenteerd.

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.

Cijfers van de politie:
2011 2012

Woninginbraken 32 16

Inbraak in auto's 18 10

Diefstal (brom)fiets 3 7

Bedreiging 13 22

Mishandeling 16 25

Vernielingen 32 19

Korte toelichting op de cijfers:
 toename diefstal fiets, met name op terrein van Pro Persona
 toename bedreigingen/mishandeling, allen gericht tegen personeel van PP door 

patiënten
 Verder is er een grote toename in meldingen over drugsoverlast maar dat komt ook 

omdat we hier nu een actief beleid op voeren en hierdoor komen er meer meldingen.

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

 Oversteekplaats bij Het Schild
 Wildwerend raster en toekomst van de Reijerskamp
 Sportnota en toekomst Wodanseck
 Speeltuinen
 Overhangend groen
 Aangezicht plastic langs A50
 Belijning fietspaden
 Contact met Bibliotheek Veluwezoom, gemeente en school over bibliobus

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

 Jaarvergadering 2012 (11 april)
 Dorpsavonden
 Dorpsborrel en dansfeest t.g.v. 100-jarig bestaan van Het Schild (28 september)
 Kerstboom: feestelijk ontsteken (15 december)
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en werkte mee aan:
 Nieuwe Inwonersdag van Gemeente Renkum
 Dorpsfeest met barbecue bij De Klaproos (24 juni), deze kon helaas niet doorgaan 

vanwege regen.

De Taart van Dorpsbelang werd uitgereikt aan: 
 Carla en Dirk van de Kraats
 Zorgservicethuis

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 viering (financiële bijdrage)

De volgende activiteiten werden gesteund met een financiële bijdrage:
 Wolfskreet
 Dameszwemmen
 Bingo
 Kinderzwemmen (doorgifte via gemeente)
 Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe t.b.v. fotoboek
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