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Jaarverslag 2014/Jaarplan 2015 Dorpsbelang/Dorpsplatform Wolfheze 
 
Organisatie 
De vereniging Dorpsbelang heeft een bestuur van zeven leden. Na het aftreden van 
een bestuurslid tracht het bestuur zo snel mogelijk de vacature in te vullen, waarna 
het betreffende bestuurslid tijdens de ledenvergadering officieel benoemd kan 
worden. De bestuursleden hebben allen specifieke taakgebieden, daarnaast voelen 
zij zich ook verantwoordelijk voor andere zaken die zich voordoen bij Dorpsbelang 
Wolfheze.  Zo werd in 2014 Saskia Giesbers (secretaris Dorpsbelang)  opgevolgd 
door Noortje Gihaux en Martin de Graaff (voorzitter) heeft laten weten een drie jaar 
verlenging aan te willen gaan. Met beide werd op de jaarvergadering ingestemd.  
Het bestuur vergadert maandelijks, of zo vaak als het noodzakelijk is voor het 
functioneren. Werkgroepen nemen afgebakende taken op zich om dit eveneens in 
het bestuur te bespreken. 
De bestuursleden van Dorpsbelang zijn door de gemeente benoemd als leden van 
het Dorpsplatform. 
De gemeente telt 5 platforms, de voorzitters hiervan vergaderen enkele malen per 
met elkaar en met de burgemeester als portefeuillehouder voor de platforms. Vanaf 
de gemeenteraadsverkiezingen is wethouder Jasper Verstand de portefeuillehouder 
voor de platforms. Bij de besprekingen is ook wethouder Hermine v.d. Berg 
aanwezig. 
Het in 2014 aangekondigde stopzetten van de Gemeentelijke subsidie aan de 
platforms zal voor 2016 vooreerst nog gehalveerd worden. De gemeenteraad heeft 
ermee ingestemd de afbouw van de subsidie een jaar te vertragen Vanaf 2017 zullen 
de platforms zelf dienen te voorzien in de financiële middelen. Deze gemeentelijke 
bezuinigingen werden in 2014 al ingezet. Het bestaande convenant dat jaren 
geleden met de platforms is afgesproken is gewijzigd en heeft een minder officiële 
status gekregen. 
De meerwaarde die de platforms van de Renkumse dorpskernen hebben heeft zich 
bewezen en zal zich hopelijk in het komende jaar kunnen blijven bewijzen.  
 
Algemene taakgebieden 
Dorpsbelang/Dorpsplatform ziet als belangrijkste taak het in stand houden en 
bevorderen van de leefbaarheid in ons dorp en op te komen voor de algemene 
belangen. 
Om dit te realiseren is het noodzakelijk goed contact te onderhouden met de partners 
en instanties waarmee ons dorp te maken heeft. 
De contacten met de gemeente en de andere platforms zijn eveneens van belang. In 
de huidige situatie, waarin steeds meer van burgers wordt verlangd zijn de contacten 
en de activiteiten die hieruit voortvloeien van een nog groter belang. 
Dat geldt niet uitsluitend voor Dorpsbelang, maar ook voor burgerinitiatieven vanuit 
de bevolking. 
 
Communicatie 
Om alle ontwikkelingen en activiteiten binnen het dorp zo goed mogelijk aan de 
bewoners kenbaar te maken is communicatie een sleutelbegrip. Op tal van manieren 
worden burgers hierop gewezen. De website is hiervoor een uitstekend middel, deze 
wordt door het bestuurslid PR en Communicatie zeer actueel gehouden. Ook onze 
partners maken gebruik van www.dorpsbelangwolfheze.nl . De digitale 
nieuwsbrieven  worden regelmatig verspreid. Door persoonlijke contacten van de 

http://www.dorpsbelangwolfheze.nl/
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bestuursleden met leden en aspirant leden is het aantal e-mailadressen en daardoor 
ook abonnementen toegenomen. 
Met korte artikelen en een ‘lees verder’- functie komen de gebruikers op de website 
om alle artikelen uitgebreider te kunnen lezen. In het afgelopen jaar is er na 
veelvuldig overleg een bevredigende oplossing gevonden voor de slecht- en niet-
ziende bewoners van het Schild, zodat ook zij kennis kunnen nemen van de 
wetenswaardigheden op de Website.  
 
Het nieuws wordt eveneens vermeld in de Wolfskreet die vier keer per jaar bij alle 
huishoudens wordt bezorgd.  
Dorpsbelang heeft de intentie een nauwere samenwerking aan te gaan met de 
redactie van de Wolfskreet, die overigens haar eigen redactionele 
verantwoordelijkheid heeft. 
De vijf publicatiekastjes die in het dorp staan hebben eveneens hun functie. 
 
Belangrijke uitnodigingen en publicaties worden in veel gevallen door vrijwilligers 
huis-aan-huis verspreid. 
Nieuwe leden en inwoners ontvangen een brochure waarin zij worden geïnformeerd 
over Dorpsbelang en over wat het dorp te bieden heeft. 
 
De uitstekende relatie met dagblad De Gelderlander en de weekbladen Hoog en 
Laag en het nieuwsblad stad Wageningen zorgt voor veel publiciteit over wat er in 
Wolfheze gebeurt. 
 
Infrastructuur en veiligheid 
Na vele jaren van discussie en plannen maken is het dorpsplein gerealiseerd. Naast 
een bijdrage aan de verkeersveiligheid dient het plein ook als verfraaiing en een 
mogelijkheid tot sociale activiteiten. 
De juiste invulling van activiteiten heeft een begin genomen, Dorpsbelang wil dat 
stimuleren. 
De weekmarkt op vrijdagmorgen is inmiddels naar ieders tevredenheid  verplaatst 
naar het dorpsplein. 
De plaatsing van de kerstboom naar dit plein is de eerste activiteit op het Dorpsplein 
geweest 
 
De aanpassing van de Wolfhezerweg zal in 2015 gerealiseerd worden. 
De snelheid op de Wolfhezerweg wordt dan teruggebracht naar twee snelheden 
respectievelijk 60 en 30 km/u binnen de bebouwde kom. Voor de kruising 
Wolfhezerweg/Utrechtseweg is een veiliger situatie ontstaan door het plaatsen van 
stoplichten.  
 
De aanpassingen aan de spoorwegovergang zijn in 2014 nog niet gerealiseerd. Het 
wachten is op een bericht van ProRail. Het P&R parkeerterrein is ondanks veel 
discussies gehandhaafd op de huidige locatie, ten zuiden van de spoorlijn. 
 
Een ander aspect rondom veiligheid wordt regelmatig aan de orde gesteld in de 
vergaderingen van Dorpsbelang door de wijkagent. Ook op de website geeft zij te 
kennen waarop de bewoners moeten letten. In 2014 werd een app gelanceerd 
(Waaks Wolfheze) waarin ruim 100 deelnemende bewoners onveilige situaties 
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kunnen melden. Omdat gelijktijdig 112 gebeld wordt leest de politie mee en kan 
ingegrepen worden waardoor diefstal of inbraak vaak wordt voorkomen.  
 
Bijeenkomsten en activiteiten 
Het bestuur van Dorpsbelang heeft naast de overige bijeenkomsten zeven keer 
vergaderd. De jaarlijkse ledenvergadering vindt in maart plaats, naast de 
gebruikelijke agendapunten wordt aan deze avond een thema toegevoegd. Het 
afgelopen jaar stond deze in het teken van de gemeenteraadverkiezingen. Deze 
avond had de vorm van een Lagerhuis-debat. Het debat werd kundig geleid door 
Frans van Daal. De 8 lijsttrekkers zaten tegenover elkaar in een discussie over 
actuele thema’s. De aanwezigen deden enthousiast mee en maakten het de 
lijsttrekkers niet altijd gemakkelijk. Door handig gebruik te maken van de 
aanwezigheid van de lijsttrekkers en hun inzet om zich van de beste kant te laten 
zien, kreeg Wolfheze een volmondig ‘ja’ op de vraag van de gespreksleider over de 
noodzaak van het opknappen van het fietspad over de Reijerscamp  
 
De buurtwandeling of dorpswandeling werd in mei georganiseerd en vond plaats in 
Wolfheze Zuid / Balijeweg. Vertegenwoordigers van onze partners en de gemeente 
waren hierbij aanwezig om wensen van bewoners aan te horen. De keuze voor de 
route van het jaar 2015 werd gemaakt op uitnodiging van Het Schild, een uitnodiging 
waar Dorpsbelang graag gehoor aan geeft.  
 
Het vervolg op het thema van 2013 ‘Modern Naoberschap hype of noodzaak’ is 
opgeschoven naar 2015.  
In november 2014 vond een bijeenkomst plaats met de directie van Pro Persona over 
de gevolgen die de participatie samenleving ook voor de geestelijke 
gezondheidszorg heeft. De door het Rijk opgelegde inkrimping heeft voor Pro 
Persona tot gevolg dat er gebouwen leeg komen te staan en een terrein dat her 
ontwikkeld kan worden. Men heeft eerst de gemeente Renkum op de hoogte 
gebracht van de komende wijzigingen, waarop de gemeente heeft ingezien dat 
veranderingen onontkoombaar zijn. Dorpsbelang heeft in een gesprek met de 
directie gevraagd om de inwoners van Wolfheze mee te laten denken over de 
denkrichting van de plannen, hetgeen door de directie is ingewilligd. .  
 
Door de natuur om ons heen blijft het contact met Natuurmonumenten een haast 
vanzelfsprekende zaak. Een werkgroep van dorpsbewoners heeft zich gebogen over 
de plannen van de Reijerscamp voor de komende periode. Het rapport over dit 
project is eind 2013 gepresenteerd. De realisatie hiervan wordt door deze werkgroep 
nauwlettend gevolgd.  
 
De fietsersbond heeft actie ondernomen om het fietspad als verlengde van de 
Duitsekampweg te verbreden en op te knappen. Tijdens het lijsttrekkersdebat 
hebben alle fractieleiders de toezegging gedaan, het lijkt te gaan lukken in 2015. 
 
De ideeën en plannen die uit de ‘Creatieve Piramide’ voortkwamen zingen nog 
steeds na een betere samenwerking tussen alle geledingen in het dorp blijft de 
doelstelling.  
 
Een voorbeeld is de opstelling van Het Schild om contact met het dorp te zoeken. Zij 
stellen hun activiteiten grotendeels open voor bewoners van Wolfheze. Solidez heeft 
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het afgelopen jaar nauw overleg met Het Schild om samen een plan op te zetten om 
de voorzieningen van het Schild voor de ouderen van het dorp toegankelijk te 
maken. Een vertegenwoordiger van Solidez bezoekt regelmatig onze vergaderingen 
en doet dan verslag van de recente ontwikkelingen.  
 
In juni heeft Dorpsbelang vergaderd met de directie van Solidez. De veranderende 
rol van de overheid en van Solidez is hierbij besproken. In eerste instantie is 
afgesproken een thema-avond aan dit onderwerp te wijden, maar de gemeente 
organiseerde in dezelfde periode een tweetal bijeenkomsten over dit onderwerp. 
 
In september is in de omgeving en ook in Wolfheze uitgebreid stilgestaan bij de 70ste 
Airborne herdenking. Naast de gebruikelijke lunch met de veteranen en de 
kranslegging bij het monument zijn op camping de Lindenhof activiteiten 
georganiseerd. De campinggasten en inwoners zijn uitgenodigd voor een gezellige 
avond in de tent met een maaltijd en een drankje. 
 
Eveneens in september is het 50-jarig jubileum van De Burcht gevierd met een 
speldag voor de kinderen, een middag voor 50-plussers, een disco en een officiële 
receptie waarin een van de oprichters, Gerard Jurrius, uit handen van de 
burgemeester een Koninklijke onderscheiding ontving. 
 
In december 2014 is de ontsteking van de nieuwe verlichting van de kerstboom 
gepaard gaan met een winterbarbecue, die door verschillende bijdragen gratis 
toegankelijk is. Veel van de in Wolfheze wonende ondernemers hebben de nieuwe 
led-verlichting voor de kerstboom gesponsord. Natuurmonumenten stelde weer een 
boom beschikbaar.  
 
Woningbouw 
Van de twee geplande bouwprojecten is op het terrein van Wolfsheide een start 
gemaakt. Op dit terrein is de projectontwikkelaar gestart met het schonen van de 
grond. Op 19 november kon bijvoorbeeld een bom tot ontploffing worden gebracht. 
De start van het bouwproject is de volgende dag officieel gestart met een feestelijke 
bijeenkomst voor de toekomstige bewoners.  
 
Dorpshuis 
De Burcht wordt voor het dorp Wolfheze nog steeds gezien als het dorpshuis. De 
komende jaren zal er geen overheidsgeld zijn om dit gebouw te exploiteren. 
Het kerkbestuur is als eigenaar welwillend om dit gebouw in stand te houden. 
Hiervoor is het noodzakelijk om binnen de gestelde vergunningen en in overleg met 
de omwonenden het gebouw optimaal te benutten. 
In november is de eerder toegezegde evaluatie met de omwonenden gehouden, een 
jaar na een gesprek over de door de omwonenden ervaren overlast. Het gesprek van 
afgelopen november was positief, waarbij door de omwonenden ideeën werden 
aangedragen. 
 
Financiën 
Zoals eerder is toegelicht zal de gemeentelijke bijdrage worden afgebouwd. Door de 
opgebouwde reserves is Dorpsbelang toch nog in staat haar taak uit te voeren. De 
penningmeester stelt jaarlijks een begroting op aan de hand van de jaarlijks 
terugkerende kosten en de geplande activiteiten. Voor initiatieven van bewoners en 
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instellingen kunnen subsidies worden aangevraagd, deze moeten voldoen aan een 
aantal criteria en bijdragen aan de sociale cohesie. Een bijdrage zal nooit meer dan 
de helft van de exploitatiekosten zijn, dit houdt in dat de aanvrager verantwoordelijk 
is voor de overige kosten. 
Het grote aantal niet betalende leden blijft een voortdurende zorg voor het bestuur. 
We verzenden een of twee aanmaningen. Dorpsbelang is van mening dat leden een 
verplichting zijn aangegaan voor dit geringe contributiebedrag en gaat er van uit dat 
het geen kwade opzet is. In maart is de contributienota in de Wolfskreet gevoegd, dit 
heeft geresulteerd in de aanmelding van nieuwe leden. Het bestuur zal de leden 
voorstellen de contributie te verhogen met één euro. 
De jaarrekening wordt jaarlijks door de kascommissie gecontroleerd namens de 
leden. 
 
Plan 2015: (zie onze website) 
Rest ons nog terug te kijken op het bovenstaande plan dat in 2005 n.a.v. een 
enquête door Dorpsbelang is geschreven. Het is interessant te lezen welke plannen 
zijn bewaarheid en welke helaas niet. De vraag kan gesteld worden of het schrijven 
van een volgend 10-jaren plan een idee kan zijn.  
 
Algemeen 
Het is niet mogelijk alle activiteiten in een jaarplan op te nemen. Onverwachte 
situaties kunnen zorgen voor de wijziging van de plannen. 
Dorpsbelang/Dorpsplatform Wolfheze blijft zich, samen met de diverse instanties, 
partners en niet in de laatste plaats de bewoners zelf, inzetten voor het welzijn van 
ons dorp.  
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