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Welkomstwoord  
Voorzitter Martin de Graaff heet leden, vertegenwoordigers van platformpartners, raadsleden, wethouders en andere 
belangstellenden hartelijk welkom.  
 

Terugblik en voortuitblik 

Martin haalt enkele punten uit het jaarverslag 2013, hij blikt ook alvast vooruit. Het afgelopen jaar was een leuk en 

druk jaar. Als highlights kunnen met name de opening van het Dorpsplein en de thema- avond rond het Naoberschap 

genoemd worden. Beiden zullen nog een vervolg krijgen. De inrichting van het dorpsplein is nu een kwestie van tijd. 

Het lijkt erop dat de markt naar het dorpsplein gaat verhuizen en het is goed om te zien dat de Naoberschap al leeft in 

Wolfheze.  

 

Het verslag van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag 2013 en het jaarplan 2014 worden vastgesteld door middel 

van applaus door de aanwezigen.  

 

Financiën 

Penningmeester Peter Jasperse geeft een toelichting op het financieel verslag van 2013 en begroting 2014.  

 

Vragen m.b.t. het Financieel verslag:  

• Het is opmerkelijk dat er een jaarlijkse terugkeer is van niet-betalende leden. Vraag kan het zijn dat het 

bedrag van € 5,00  bezwaarlijk is voor deze leden en zou overwogen kunnen worden dat  minder betaald mag 

worden? Het bestuur zal dit in de volgende vergadering op de agenda zetten.  

• Peter benadrukt dat de vermogenspositie redelijk is, maar in de toekomst zal overwogen moeten worden of de 

bijdrage iets om hoog zal moeten om deze positie ook voor de toekomst veilig te stellen.  

 

Mirjam Salomé neemt het woord namens de kascommissie. Zij en Frans Kappen hebben geconstateerd dat een 

overzichtelijke en gedegen administratie wordt gevoerd. Ze stellen voor het bestuur decharge te verlenen.  

 

Het financieel verslag 2013 voor Dorpsbelang en Wolfskreet en de begroting 2014 worden middels applaus 

vastgesteld.  

 

Bestuurswisselingen 

Saskia Giesbers heeft tijdens de vorige jaarvergadering aangegeven haar functie als secretaris neer te willen leggen. 

Op diezelfde jaarvergadering heeft Noortje Gihaux zich gemeld als kandidaat om haar op te volgen. Vandaar dat 

Saskia vanavond afscheid neemt. Martin dankt haar voor haar inzet en nauwgezetheid waarmee ze haar functie heeft 

vervuld. Voor haar opvolging heeft zich geen tegenkandidaat gemeld, de benoeming van Noortje in haar functie wordt 

door de aanwezigen met applaus onderstreept. 

De vicevoorzitter Engel-Tjenk Vos vraagt of er bij de aanwezigen bezwaar bestaat dat Martin de Graaff de functie van 

voorzitter met 3 jaar verlengt: zijn herbenoeming wordt met applaus onderstreept. 

 

1000 ogen in Wolfheze Inbreng politie 

Lucy Mons wil graag van deze grote opkomst uit het dorp gebruik maken om het gebruik van de nieuwe Whats-app 

groep toe te lichten. Het gebruik maken van deze vorm van Social Media kan de veiligheid in het dorp vergroten zo is 

inmiddels landelijk gebleken. Aan de hand van voorbeelden: Wat is verdacht? Wat kunt u zelf doen?  Wat is afwijkend 

gedrag? Wordt de toepassing met de handelingen ‘SAAR’ (signaleren, alarmeren, appen, en reageren) duidelijk 

gemaakt. Als laatste noemt Lucy dat deze afgelopen week twee mensen in Ede op heterdaad betrapt konden worden 

dankzij de app-groep aldaar. Vandaar dat zij diegenen die zich nog niet gemeld hebben uitnodigt om zich alsnog via 

de email waakswolfheze@gmail.com bij haar op te geven om daarmee de groep van Wolfheze  te versterken.  

 



 

Uit de zaal komt de vraag of het oplossingspercentage van misdrijven niet erg laag is en dat daar meer op ingezet 

moet worden in plaats van een Whats-app groep. Lucy beaamt dat het oplossingspercentage niet zo hoog is, maar 

dat het hier gaat om preventie vanuit de inwoners. 

 

Pauze 

 

Inmiddels zijn alle lijsttrekkers, c.q. wethouders gearriveerd. Zij worden door Frans van Daal aan de aanwezigen 

voorgesteld. In alfabetische volgorde:  

John Bartels (PRD), Hermine van den Berg (GB), Henk Boon (kandidaat raadslid Groen Links),  Erik Heinrich (VVD), 

Tom Erkens (PvdA), Pieter van Lent (CDA), Jasper Verstand (D66), Marjolein Pols (RZS) 

Aan de hand van stellingen gingen telkens twee partijen hun standpunt in een minuut verdedigen waarna zij in 3 

minuten de gelegenheid kregen om op elkaar te reageren, waarna vervolgens ook de andere lijsttrekkers de kans 

kregen te reageren en daarna ook de zaal de kans kreeg zich hierin te mengen en/of vragen te stellen.  

 

Pieter van Lent van het CDA en Henk Boon van Groen Links beten de spits af met een onderling debat op het podium 

waarbij de vraag centraal stond of de gemeente ook financieel moet investeren om de toeristische voorzieningen op 

peil te houden. Beide gaven aan dat het toerisme beter gepromoot en uitgenut moet worden en dat de 

basisvoorzieningen op peil moeten zijn. Frans van Daal (gespreksleider) confronteerde hen met de deplorabele staat 

van onderhoud van het fietspad over de Reijerscamp. Henk van Loon moest eerlijk toegeven niet te weten waar het 

pad lag. 

 

Nadat de andere zes lijsttrekkers hun standpunt kenbaar hadden gemaakt kwam de zaal aan het woord. Ellen 

Ninaber sprong er meteen op in en gaf nogmaals aan dat de basisvoorzieningen in orde moeten zijn om het voor de 

recreant en toerist aantrekkelijk te maken, inclusief het jarenlang slepende fietspad. Bij de vraag van wie ze graag een 

antwoord wenste zij ze: "Van niemand." Gespreksleider Frans van Daal kopte hem aan het slot van het debat in. 

"Binnen de komende coalitieperiode wordt het fietspad over de Reijerscamp opgeknapt, ja of nee" vroeg hij aan de 

acht lijsttrekkers. Alle acht antwoordden met een volmondig ja. Vanuit de zaal werden nog vragen gesteld over het 

afschaffen van de kapvergunningen. Gekeken was naar de ervaringen elders die bemoedigend waren. De mensen in 

deze Gemeente houden van het aanwezige groen. Uit evaluatie zal moeten blijken of het afschaffen een goede keuze 

is geweest. Pols wees er tenslotte nog op dat dan tevens gekeken moet worden naar het verleden toen ons 

landschap meer parkachtig was, in plaats van de bebossing die nu de overhand krijgt.  

 

Marjolein Pols van RZS en Jasper Verstand van D'66 gingen met elkaar het debat aan over de zelfstandigheid van de 

gemeente. De meningen lagen mijlenver uiteen. Een fusie is voor Pols ondenkbaar. Verstand vindt de gemeente te 

klein om alle grote zaken die op de gemeente afkomen zelfstandig te kunnen organiseren. Of dat dan via 

samenwerking met andere gemeenten kan, of uiteindelijk via fusie zal in de toekomst moeten blijken. Hermine van 

den Berg van Gemeentebelangen moest toegeven dat in zo'n geval een verloving met Wageningen haar voorkeur zou 

genieten. Erik Heinrich van de VVD gaf aan dat de zelfstandigheid van de gemeente wat hem betreft niet ter discussie 

staat. Wies Nieuwenhuis heeft voor Solidez veelvuldig met de Gemeente van doen, zij noemt de niet transparante 

werkwijze op het Gemeentehuis. Verder werd de vraag gesteld wat de Gemeente doet aan het extra opleiden van 

haar ambtenaren denkend aan de expertise die straks nodig zal zijn. Erik Heinrich van de VVD  antwoordde dat de 

VVD  kiest voor een aannamebeleid van hoog opgeleide mensen, hetgeen Pieter van Lent voor het CDA bevestigde 

dan hun aanname beleid van een hoge mate van aanwezige intellectuele kennis uitgaat en zij verder over een goed 

opleidingsbudget beschikken.  

 

Het verenigings- en vrijwilligerswerk stond centraal bij het derde debat en de vraag of daar niet te veel taken en 

verantwoordelijkheden worden gelegd. John Bartels van PRD en Tom Erkens van de PvdA begonnen de discussie. 

De laatste prees de zelfstandige inzet van inwoners en om initiatieven te ontplooien. Hij haalde daarbij voorbeelden uit 

Wolfheze aan als voetbalvereniging Wodanseck en de dorpsvereniging. Bartels wees op de noodzaak om 

verenigingen wel te blijven ondersteunen. Frans Kappen vroeg zich af hoe het dan mogelijk is dat initiatieven van 

inwoners - in dit geval de inzameling van geld voor de opknap van de monumenten op de begraafplaats - door de 

gemeente afgedaan wordt  met het antwoord: we hebben geen geld. "Ik heb niet om geld gevraagd", zei Kappen, 

"maar om ondersteuning van de gemeente". Alle acht lijsttrekkers gaven aan dat dit niet de manier is om met 

initiatieven om te gaan en dat dat een andere cultuur in het gemeentehuis vereist. Door Henk Boon van Groen Links 

wordt benadrukt dat er bij het vrijwilligerswerk een grote klemtoon op het woord ‘vrijwillig’ moet liggen, hetgeen door 

Hermine van den Berg van Gemeente Belangen onderstreept wordt.  Het moeten zorgen als mantelzorger is van een 

geheel andere kwestie, hetgeen bijval uit de zaal krijgt. Vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn twee begrippen die niet 



 

door elkaar gehaald mogen worden.  

Krijgt de mantelzorg niet veel te veel de verantwoordelijkheid voor de zorg? Er moet altijd een voorziening zijn als dat 

noodzakelijk is gaf Pieter van Lent aan. Tenslotte wordt door Hermine van den Berg gewezen op hetgeen per 1 

januari 2015 op de Gemeente af komt; taken op het gebied van jeugdzorg en onderwijs waar de Gemeente nu nog 

geen helderheid over heeft en nu al duidelijk is dat veel ondersteuning nodig zal zijn. 

 

Erik Heinrich van de VVD en Hermine van den Berg van Gemeente Belangen voerden het slotdebat over financiën. 

Hermine van den Berg gaf de aftrap en prees Erik Heinrich voor het solide financiële beleid van de afgelopen vier jaar. 

Deze nam het compliment dankbaar in ontvangst. Het ontlokte de vraag aan Hermine van den Berg of het dan niet 

beter zou zijn op de VVD te stemmen. "Ik heb het alleen over financiën, niet over andere beleidsterreinen", was het 

antwoord. Creatief met de beschikbare middelen omgaan, zonder grote lastenstijgingen voor de inwoner is wat elke 

partij voorstaat. Voorbeelden worden genoemd of het geld niet beter besteed kan worden. Wegen die voor het leggen 

van leidingen onnodig worden opengebroken en vervolgens weer dichtgemaakt, uitkeringsgerechtigden die een auto 

niet meer mogen rijden, terwijl het aanbieden van een individuele taxivoorziening een veelvoud van dat bedrag blijkt te 

kosten. Voorbeelden zoals het allemaal niet moet, maar waar winst is te behalen.  Beter communiceren binnen de 

Gemeentelijke instanties lijkt de sleutel te zijn, het geen om een omslag vraagt in de instelling van ambtenaren. Een 

conclusie waar van uit de zaal schamper om wordt gelachen.  

Tenslotte wordt door de gespreksleider aan alle lijsttrekkers de kans gegeven om in één zin te verwoorden waarom de 

aanwezigen overmorgen vooral op hun partij zouden moeten stemmen. Een kans die ieder maar al te graag aangrijpt 

waarmee dit boeiende debat wordt afgesloten met de oproep om overmorgen in elk geval te gaan stemmen. 

 

Rondvraag 

Martin de Graaff dankt ieder voor zijn inbreng en aanwezigheid. Hij weet dat vanavond gelijktijdig op televisie een 

landelijk debat plaatsvond, en weet bijna zeker dat het niet zo boeiend kan zijn geweest als dat vanavond hier in de 

Burcht het geval was. Hij nodigt ieder uit om aansluitend nog wat te drinken en de kans te grijpen om de aanwezige 

lijsttrekkers nog even aan het jasje te trekken. 

 

Afsluiting 


