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Over 5 jaar is Wolfheze… Samen bouwen aan een nieuwe visie 

Aanwezig: Tom Zewald (directeur Pro Persona), bestuur Dorpsbelang,  groot aantal inwoners Dorp 

Wolfheze, twee wethouders en twee raadsleden. De avond wordt ingeleid door Martin de Graaff 

(voorzitter Dorpsbelang) De discussie wordt geleid door Frans van Daal.  

Martin heet iedereen van harte welkom en blikt eerst terug op de visie 2015 die in 2005 ontwikkeld  

is aan de hand van een aantal stellingen.  Zo is de zorgboerderij er niet gekomen, de snelwegen zijn 

verbreed, de halfuur dienst van de treinverbinding is overdag gerealiseerd, het Openlucht theater de 

Klaproos verzorgt 8 voorstellingen per jaar, het dorpsplein is er gekomen, de markt is uitgebreid met 

een groene slager, de school is dankzij een fusie gebleven, er is een BSO gekomen, leegstand van het 

onroerend goed is helaas nog steeds aan de orde, het verenigingsleven draait tierig,  het Kulturhûs is 

er niet gekomen,  daarvoor is de Burcht een matig alternatief. De gebiedsagent rijdt actief de rondes 

en dankzij deze aanwezigheid is er rust in het dorp.  

Vanavond zijn we hier om na te denken over de toekomst, wat wil het dorp. Een paar dingen kunnen 

al genoemd worden: over 5 jaar willen we veilig over het spoor, en kleiner kunnen gaan wonen, de 

makelaars moeten beter geïnformeerd worden over wat Wolfheze allemaal wel te bieden heeft, de 

sociale cohesie mag nog meer groeien, betere voorzieningen voor jonge gezinnen met kinderen.  Nu 

willen we vanuit het dorp horen wat ieder voor wensen heeft. Vandaar de vraag om de wensen op 

een geeltje te formuleren en deze op een van de 5 flappen te plakken.  

De onderwerpen zijn gerubriceerd in 1) verkeer en vervoer, 2) Overlast en veiligheid, 3) welzijn en 

zorg, 4) woningbouw en voorzieningen, 5) natuur en recreatie.  De vraag is om na een pauze een 

onderwerp te kiezen en met andere dorpsgenoten te brainstormen over dit onderwerp aan de hand 

van de geeltjes.  Daarna horen we van iedere groep graag een samenvatting. Dorpsbelang zal 

vervolgens de opmerkingen gebruiken om de visie verder vorm te geven.  

welzijn en zorg  

De werkgroep heeft  de onderwerpen welzijn en zorg uit elkaar getrokken. Eerst dus over welzijn:  

volgens deze gesprekspartners staat het ontmoeten centraal voor een welbevinden.  Essentieel is de 

sociale cohesie;  door voorzieningen te delen, activiteiten aanbieden waardoor we elkaar beter leren 

kennen, het samen doen van dingen, ouderen daarbij niet isoleren. Voor het hoe? Sint en Piet, een 

zorgboerderij, sport, kunst (om buiten kaders te denken), een pub, een buurtsuper, voorzieningen 

voor jonge gezinnen, het initiëren van een straatfeest, een speeltuin voor 65plussers. Belangrijk is 

om op de kaart te houden: Dorpsbelang, De Burcht, de gemeente (i.v.m. de faciliteiten).  



Daarna de tweede poot: zorg! Deze gesprekspartners willen benadrukken dat zorg in de toekomst 

niet meer uitsluitend door professionals gegeven kan worden, maar door de combinatie van 

professionals en vrijwilligers. De hoop bestaat dat de nieuwe organisatie ‘we helpen’ hierin een 

belangrijke rol kan gaan spelen. Martin vult hierop aan dat de lezing die Dorpsbelang onlangs over dit 

nieuwe initiatief gehad heeft voor 2016 op de agenda staat voor een logisch vervolg op het 

onderwerp van vorig jaar: Naoberschap.  

Uit de zaal komt de vraag hoe het komt dat het initiatief vanuit het Schild voor het ‘samen eten’ 

maar weinig deelnemers kent. Afgevraagd kan worden of de onbekendheid met de data beter 

gecommuniceerd moet worden, of dat er geen behoefte bestaat.  

Woningbouw en voorzieningen 

Deze gesprekpartners hebben allereerst geconstateerd dat het dorp Wolfheze eigenlijk over veel 

voorzieningen beschikt.  Wanneer je rubriceert wat er allemaal is dan is dit heel  veel.  Te denken valt 

aan het zwembad, jeu de boules banen op twee plekken, een rijk verenigingsleven enzovoorts.  

V.w.b.  nieuwe voorzieningen zou glasvezel, opstarten van duurzame energie een goede ontwikkeling 

kunnen zijn , waardoor Wolfheze eerder dan in 2040 energie neutraal kan zijn.  V.w.b. de 

woningbouw moet gezegd worden dat er een groot percentage huizen te koop staat. De gedachte 

bestaat dat de makelaars niet weten wat er wél allemaal te doen is in Wolfheze. Voor te ontwikkelen 

nieuwbouw zou afgevraagd kunnen worden waar behoefte aan bestaat. Het zou goed kunnen zijn 

dat er meer vraag is naar huizen in het goedkope segment, maar ook naar meer-generatie woningen. 

Door het groot aantal zzp-ers in Wolfheze zou  ook kleinschalige kantoorruimte een behoefte kunnen 

zijn (de leegstand bij Pro Persona? ).  Wolfheze kent een tweetal kerken waarvan er een over een 

aantal jaren moet sluiten. Een pleidooi om één bloeiende kerkgemeenschap te vormen. Op de vraag 

vanuit de zaal of Wolfheze een hoger percentage huizen te koop heeft dan vergelijkbare dorpen uit 

de omgeving: wordt gevraagd om dit antwoord via Funda te zoeken. Nynke Zevenhuizen neemt dit 

op zich. Hoe beter te communiceren: waarom niet het oude ambacht van een dorpsomroeper in ere 

herstellen die desnoods op een paard ons op de hoogte houdt van nieuwtjes?  

Natuur en recreatie 

De sterke (PR) kant van Wolfheze is de centrale en groene ligging.  De betreffende gesprekspartners 

hebben zich afgevraagd hoe het dorp beter uit te nutten. De aanwezigheid van een Bilderberg hotel 

heeft het voordeel dat belangrijke congressen hier georganiseerd worden.  Het opstarten van een 

retraite centrum zou meer mensen naar Wolfheze kunnen brengen, een breder aanbod van gezond 

eten is een ontwikkeling waarop je kunt inspelen. In de weekends wordt het dorp bezocht door een 

groot aantal recreanten die hier komen wandelen en/of fietsen. De bewegwijzering vanuit het 

station kan beter. Wanneer de bezoekers direct zien d.m.v. de bewegwijzering wat er zoals te doen is 

(midgetgolf,  wandelingen, zorgboerderij) aanwezigheid van picknicktafels en banken kan de snelheid 

uit de Wolfhezerweg halen en biedt mensen ook meer dan wat er nu aangeboden wordt.  Met het 

binnenhalen van kunstenaars haalt Wolfheze ook vernieuwing in huis. De verbreding van de 

snelwegen hebben geleid tot een  onaangename ruis dit kan zonder veel kosten geminiseerd worden 

door het aanbrengen van goedkope geluidsschermen.  Idee om de Burcht voor het dorp te behouden 

als Dorpshûs door het dorp de eigenaar te laten worden.  



verkeer en vervoer 

De gesprekspartners hebben de post-its  gerubriceerd. Daarbij bleek dat de gevaarlijke overweg van 

het spoor 11x genoemd werd. De slechte bereikbaarheid van perron 2/3 eveneens hoog scoorde. Dit 

laatste is door het aanbrengen van een lift op te lossen.  Momenteel vinden er aan de wegen rondom 

ons (A12 en A50) regelmatig werkzaamheden plaats waardoor het dorp tijdelijk veel sluipverkeer 

kent. (werd 8x genoemd).  Verder constateerden een aantal inwoners dat vanuit het dorp de 

aansluiting op de trein naar Ede slecht geprogrammeerd is. De reiziger heeft slechts 3 minuten om 

over te stappen en dat is heel weinig.  Een beter dienstrooster maakt overstappen een stuk 

makkelijker.  Het idee wordt geopperd om te onderzoeken of Greenwheels in Wolfheze een auto-

afhaal  plek wil opstarten. Een duurzame oplossing voor auto’s die nu veelal voor de deur staan is 

ook het opstarten van ‘deelauto’s’ .  

Het onderhoud aan de fietspaden is een zorgpunt:  Wolfheze kent  drie met slecht onderhoud: die 

naar Heelsum, die naar de Buunderkamp en die naar de Reijerskamp. Wolfheze is een recreatief dorp 

en er wordt ook door veel toeristen van de fietspaden gebruik gemaakt.  

Aan de Duitsekampweg bevinden zich een aantal sportvoorzieningen: manege, tennis, voetbal. 

Voorgesteld wordt om daar betere verlichting aan te brengen, zodat het een sociaal veiliger plek 

wordt.   

Om de overlast die het dorp ondervindt van de A50 te verminderen zou het terugbrengen van de 

snelheid naar 100 veel verschil kunnen maken.  

De parallelweg kent geen stoep, dit geldt gedeeltelijk ook voor de Heelsumseweg. Voor voetgangers 

zijn dit twee gevaarlijke plekken.  

Martin dankt deze groep voor bovenstaande inbreng en wil v.w.b. de spoorwegovergang nog melden 

dat op korte termijn de wethouder Jasper Verstand hierover een gesprek heeft met de directie van 

Pro Rail. Dorpsbelang zal deze uitkomst nog even afwachten en bij een hernieuwde afwijzing zal tot 

een actie worden overgegaan.  

Tenslotte dankt Martin alle aanwezigen  voor hun betrokken inbreng: Dorpsbelang zal hier haar 

voordeel mee doen en zal zich de komende tijd buigen over alle input.  Er zullen een aantal sessies 

aan gewijd worden om zo tezamen met eventuele raadgevers  tot de visie 2020 te komen.  Hij nodigt 

ieder nog uit voor het drinken van een gezamenlijk glaasje op kosten van Dorpsbelang. 

Noortje Gihaux, secretaris Dorpsbelang 18 november 2015  

 

 


