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Inleiding 
Talrijke ontwikkelingen hebben in 2013 de bewoners van Wolfheze en onze vereniging 
Dorpsbelang beziggehouden. De combinatie Dorpsbelang en Dorpsplatform blijkt goed te 
zijn voor het voortbestaan van deze twee organisaties in één bestuur, vooral omdat de 
status van de Dorpsplatforms het afgelopen jaar is gewijzigd. Het bestuur zal zich blijven 
inzetten voor de leefbaarheid van ons dorp en blijft rekenen op een goede samenwerking 
met de partners, de gemeente en de lokale politiek. Wel is de vraag wat de toekomst van 
de Dorpsplatforms zal zijn, gezien de politieke discussie die hierover gevoerd wordt. 
Verderop in dit verslag leest u daar meer over. Laat onverlet dat de status van 
Dorpsbelang Wolfheze als vereniging niet ter discussie staat. 
 

Ledenbestand en contributie 
Begin januari 2014 was het ledental van de vereniging 406, de verhoging is toe te 
schrijven aan de ledenwerfactie in het jaar daarvoor. Ruim 50 leden hebben aan het 
begin van 2014 hun contributie 2013 nog niet betaald, zij ontvangen een 
betalingsherinnering. 
 

Bestuur 
Sinds de jaarvergadering 2013 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
1. Dhr. Martin de Graaff  voorzitter 
2. Mevr. Engel-Tjenk Vos  vice-voorzitter 

bestuurslid leefbaarheid 2 (cultuur, 
verenigingsleven) 

3. Mevr. Saskia Giesbers  secretaris (t/m juni) 
 Mevr. Noortje Gihaux  kandidaat secretaris (vanaf juli) 
4. Dhr. Peter Jasperse   penningmeester 
5. Dhr. Frans van Daal   bestuurslid Communicatie en PR 
6. Mevr. Hella van den End  bestuurslid leefbaarheid 3 (zorg en welzijn) 
7. Dhr. Anthony Steinvoorte  bestuurslid leefbaarheid 1 

(ruimtelijke ordening) 
 
Na de mededeling van Saskia Giesbers over haar beschikbaarheid heeft Noortje Gihaux 
zich aangemeld voor deze functie, zij is ingewerkt door Saskia tot aan de zomervakantie, 
daarna heeft zij de taak overgenomen. 
De taken en portefeuilles zijn niet zo sterk gescheiden als hier is vermeld, de 
bestuursleden vullen elkaar aan in functies en activiteiten. 
 

Communicatie 
Het bestuur tracht op professionele wijze te communiceren met de dorpsbewoners en de 
partners en instellingen waarmee Wolfheze te maken heeft. 
Voor de actuele berichtgeving is de website van groot belang. Om de bezoekers van de 
website te wijzen op actualiteiten worden regelmatig digitale nieuwsbrieven verspreid 
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met korte berichten en een ‘lees meer’ functie die doorschakelt naar 
www.dorpsbelangwolfheze.nl. 
Het menu op de website omvat alle rubrieken die worden geactualiseerd, daarnaast zijn 
links ontwikkeld met onze partners. 
In de tweede helft van 2013 is een LeesVoorFunctie aan de site toegevoegd op verzoek 
van en in samenwerking met Het Schild. Ook is de paragraaf over toerisme en recreatie 
verder uitgebreid, waaronder de vermelding van alle overnachtingsmogelijkheden en 
andere horeca in Wolfheze. 
Naast de website worden andere communicatiemogelijkheden benut: 

• Berichtgeving via de Wolfskreet, in iedere uitgave van dit huis-aan-huis blad 
worden nieuwsitems geplaatst. 

• Aankondigingen in de publicatiekastjes op vijf plaatsen in het dorp 
• Regelmatige artikelen in De Gelderlander, Hoog en Laag en de Veluwepost en op 
de website Blik op Renkum. 

• Berichten op social media (Twitter) 
• Huis-aan-huis verspreiding van flyers en uitnodigingen. 

 

Vergaderingen en bijeenkomsten 
Het bestuur heeft in 2013 acht keer vergaderd, al dan niet in het bijzijn van de diverse 
partners. 
In februari is de visie Reijerscamp door de werkgroep gepresenteerd. Een groep 
dorpsbewoners is intensief betrokken bij de totstandkoming van deze visie, onder 
verantwoordelijkheid van Natuurmonumenten. 
 
De jaarvergadering heeft plaatsgevonden op 28 maart. Naast de gebruikelijke 
vergaderpunten bij deze ledenvergadering heeft Sylvia Berntssen van de politie de 
resultaten gepresenteerd van het onderzoek Buurtsignaal dat is gehouden in een 
samenwerking politie-gemeente-dorpsbelang Wolfheze. Een groot aantal dorpsbewoners 
heeft in de periode voorafgaand aan deze bijeenkomst meegewerkt aan de enquête over 
veiligheid in ons dorp. Dorpsbewoners hebben gediscussieerd over de onderwerpen uit de 
presentatie. De directie van Pro Persona en burgemeester Gebben zijn eveneens bij deze 
discussie betrokken. 
In het verslag van de jaarvergadering zijn de besproken onderwerpen genoemd. 
 
De dorpswandeling in mei is geheel gewijd aan Pro Persona. Onder leiding van de 
directieleden Tom Zewald en Jolenta Rauch en afdelingshoofden is een wandeling 
gemaakt over het grootste deel van het terrein. Op veel plaatsen is gestopt om uitleg te 
geven over de bestemming van de diverse gebouwen en de cliënten die daar wonen of 
worden behandeld. 
Na afloop hebben de directieleden een presentatie gegeven over Pro Persona als 
organisatie en de vestiging Wolfheze. Hierbij was voldoende tijd om vragen te stellen en 
te discussiëren. De deelnemers aan deze avond hebben de rondleiding en de presentatie 
als zeer zinvol beschouwd. 
 
In juni heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd in de kantine van Wodanseck, 
de bijeenkomst in het kader van de creatieve piramide is bedoeld om de samenwerking 
tussen allerlei partijen en instanties in het dorp te inventariseren en mogelijkheden te 
scheppen in de vormen van samenwerking. 
In diverse groepen is hierover gediscussieerd om na afloop tot concrete activiteiten en 
vormen van samenwerking te komen. Na de bijeenkomst zijn onderlinge contacten 
besproken en er is een begin gemaakt aan een voorzichtige uitvoering van plannen. Het 
is jammer dat de gemeente na deze bijeenkomst niet als coördinator is opgetreden. 
Door goede contacten met Solidez blijven wij op de hoogte van ontwikkelingen. 

http://www.dorpsbelangwolfheze.nl/
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In september heeft Dorpsbelang meegewerkt aan de woonbeurs ‘Zes tinten groen’ in De 
Westerbouwing. Het initiatief met de bedoeling woningzoekenden te interesseren voor 
één van de dorpen in de gemeente Renkum is een goed streven. Deelnemende parijen 
twijfelen aan de uitvoering van dit plan, te weinig gegadigden hebben deze beurs 
bezocht, te weinig makelaars hebben de kans benut om bv. Randstedelingen te 
betrekken bij dit onderwerp. Wolfheze heeft zich prima gepresenteerd met foto’s en een 
film over de mooiste plekken in Wolfheze en de woningen die in de verkoop staan. 
 
De Oranjevereniging en Dorpsbelang waren in september betrokken bij de kranslegging 
bij het Airborne monument. Dit was ook het geval bij Dodenherdenking op 4 mei. 
 
De gemeente heeft, soms in samenwerking met de provincie, informatie avonden 
georganiseerd over tal van onderwerpen die met infrastructuur te maken hebben. In het 
hoofdstuk infrastructuur is hier meer over te lezen. 
 
De themabijeenkomst op 12 november stond in het teken van het begrip ‘Naoberschap’. 
Hiervoor was Tanja Abbas uitgenodigd, zij is medeauteur van het boek ‘Naoberschap 
Hype of Noodzaak’ en heeft de link gelegd tussen het oude begrip dat vooral in de 
Achterhoek en Twente leeft en de moderne vormen van samenleving. In boeiende 
discussies zijn onderwerpen besproken die met dit begrip te maken hebben, waarbij de 
verschillen en overeenkomsten tussen vrijwilligerswerk en naoberschap ter sprake kwam. 
Goede voorbeelden tonen aan dat in ons dorp heel wat initiatieven bijdragen aan de 
leefbaarheid en onderlinge hulp. In de veranderende maatschappij is iedere vorm van 
hulp en samenwerking welkom. Dorpsbelang is van mening dat deze avond een begin 
was voor meer bijeenkomsten over dit thema. 
 
Bestuursleden van Dorpsbelang hebben in oktober een rol gespeeld in een 
gespreksavond over de klachten van omwonenden van De Burcht, de beheerder en een 
vertegenwoordiging van het Kerkbestuur als eigenaar van dit dorpshuis waren hierbij 
aanwezig. Er zijn goed afspraken gemaakt en de toezegging is gedaan dit na en jaar te 
evalueren. 
 

Veiligheid 
Regelmatig is wijkagent Lucy Mons betrokken bij de werkzaamheden van dorpsbelang en 
bezoekt zij de vergaderingen. Zij gift tips aan de bewoners en praat het bestuur bij over 
diverse ontwikkelingen. Op de website is een gedeelte voor de wijkagent ingericht waarin 
zijn mededelingen doet en artikelen schrijft over onveilige situaties om inwoners hierop 
te attenderen. Bovendien is zij te volgen op twitter. 
 
Cijfers van de politie 

    2012  2013 

Woninginbraken  16  18 
Poging woninginbraak 5  10 
Insluipingen   8  8 
 
Inbraak in auto’s  10  17 
Diefstal (brom)fiets  7  9 
 
Bedreiging   22  19 
 
Mishandeling   25  20 
 
Vernielingen   19  22 
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In de cijfers komt terug wat we al ‘voelden’ : het aantal inbraken en pogingen hiertoe is 
gestegen, opvallend is ook dat het aantal inbraken in auto’s flink is gestegen. 
Bij nader onderzoek blijkt dit vooral te zijn op de parkeerplaats van het station. 
Het aantal bedreigingen en mishandelingen gaat licht naar beneden (dit zijn voornamelijk 
incidenten op het terrein van Pro Persona. 
Ook het merendeel van de vernielingen vond plaats op het terrein van Pro Persona. 
 

Infrastructuur 
Juist op dit terrein is er het afgelopen jaar heel wat gebeurd. Na de bijeenkomst over het 
P&R terrein van de NS, dat gepland was ten Noorden van de spoorlijn ontstond veel 
commotie van de omwonenden. Afgezien hiervan is het een feit dat de huidige P&R 
plaats aan de zuidkant goed voldoet en alleen een opknapbeurt nodig heeft. Het 
merendeel van de treinreizigers die hun auto parkeren bij het station benaderen het 
station vanuit het Zuiden.  
Uiteindelijk heeft de NS voorlopig besloten de huidige parkeerplaats te behouden. 
Eind september is een aanvang gemaakt met de aanleg van het dorpsplein, na een lange 
voorbereidingsperiode is het dorsplein gerealiseerd.  
De eerste activiteit was het plaatsen van de kerstboom en de feestelijke ontsteking van 
de lampjes, in het bijzijn van de leerlingen van de Beatrixschool en veel dorpsbewoners. 
De kans is aangegrepen om deze gebeurtenis te combineren met de opening van het 
plein door wethouder Van Lent.  
Met de marktlieden is afgesproken te onderzoeken om de vrijdagmarkt te verplaatsen 
van Pro Persona naar het dorpsplein. Alle betrokkenen zijn enthousiast over dit voorstel. 
 
De combinatie aanleg Dorpsplein en aanpassing van de spoorwegovergang is niet 
mogelijk gebleken door planningproblemen van de NS. Dit zal waarschijnlijk in 2014 
worden aangepakt. De Utrechtseweg wordt in 2014 aangepast, vooral een veiliger 
situatie bij de kruising Utrechtseweg-Wolfhezerweg is van belang. De geplande 
verkeerslichtinstallatie is hiervoor de oplossing. 
 
Gemeente en provincie hebben in twee bijeenkosten de bewoners geïnformeerd over de 
aanpassingen van de Wolfhezerweg. Deze weg is een 30 km weg, maar is niet als 
zodanig ingericht. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn wensen en opmerkingen 
geïnventariseerd, bij de tweede inloopavond heeft de provincie aan de hand van 
tekeningen de situatie toegelicht. Deze werkzaamheden worden, als dit bij de provincie 
financieel mogelijk is, in 2015 uitgevoerd. 
 

Contacten met gemeente 
De voorzitters van de vijf dorpsplatforms hebben afgelopen jaar intensief met elkaar en 
met de portefeuillehouder burgemeester Gebben gesproken over de status van de 
dorpsplatforms. De officiële status en de daarmee gepaard gaande subsidies worden 
gewijzigd. In een bezuinigingsoperatie worden de dorpsplatforms niet ontzien. De 
voorzitters hebben met verbazing geconstateerd dat in de veranderende maatschappij, 
waarbij de gemeente steeds meer werkzaamheden van de landelijke overheid overneemt 
en meer vraagt van de burgers, de platforms een minder officiële status krijgen. Er is 
door de burgemeester en enkele partijen wel bevestigd dat de platforms een belangrijke 
functie vervullen. Helaas gaat dit niet gepaard met financiële ondersteuning. Na de 
toezegging van de gemeentelijke bijdrage voor 2014 en 2015 hebben de voorzitters in 
onderling overleg de bijdragen per dorp verdeeld. 
De gemeente heeft dit geaccordeerd, na 2015 is er geen bijdrage meer, maar kunnen de 
platforms en andere instanties gebruik maken van de subsidieregelingen voor projecten 
die bijdragen aan de sociale cohesie. 
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Voor Dorpsbelang/Dorpsplatform zijn de financiële gevolgen beperkter omdat we een 
vereniging hebben, waarvan het overgrote deel van de bewoners lid is. 
 

Financien 
De penningmeester heeft het financieel overzicht gemaakt over het jaar 2013 en de 
begroting opgesteld voor 2014. 
In dit overzicht is vermeld welke clubs of verenigingen subsidie hebben aangevraagd en 
ontvangen. 
 
 
februari 2014 
Bestuur Dorpsbelang/Dorpsplatform Wolfheze 
 


