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Jaarverslag 2015/Jaarplan 2016 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 hebben Hella van den End en Peter Jasperse laten weten een drie jaar 
verlenging aan te willen gaan. Met beider herverkiezing werd op de jaarvergadering volmondig 
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 betreffende wethouders.  Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen is wethouder Jasper Verstand de 
portefeuillehouder voor de platforms. Bij de besprekingen is ook wethouder Hermine van den Berg 
aanwezig. 
Het in 2014 aangekondigde stopzetten van de Gemeentelijke subsidie aan de platforms is voor 2015 
opgeschort en zal voor 2016 gehalveerd worden waarmee de stopzetting van de subsidie per 2017 
een feit is. Vanaf dat moment zullen de platforms zelf dienen te voorzien in de financiële middelen. De 
meerwaarde die de platforms van de Renkumse dorpskernen hebben, heeft zich bewezen en zal zich 
hopelijk in de komende jaren 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 
actueel gehouden. Ook onze partners maken gebruik van www.dorpsbelangwolfheze.nl . De digitale 
nieuwsbrieven  worden regelmatig verspreid. Door persoonlijke contacten van de bestuursleden met 
leden en aspirant leden is het aantal e-mailadressen en daardoor ook lidmaatschappen toegenomen. 
Met korte artikelen en een ‘lees verder’- functie komen de gebruikers op de website om alle artikelen 
uitgebreider te kunnen lezen.  
 
Het nieuws wordt eveneens vermeld in de Wolfskreet die vier keer per jaar bij alle huishoudens wordt 
bezorgd.  
Dorpsbelang heeft goede samenwerking 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. 
 

http://www.dorpsbelangwolfheze.nl/
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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 
De aanwezigheid van het dorpsplein met centraal het Koningsdeksel is algemeen geaccepteerd en 
gewaardeerd. Naast een bijdrage aan de verkeersveiligheid dient het plein ook als verfraaiing en een 
mogelijkheid tot sociale activiteiten. 
Dorpsbelang is in gesprek over hoe het parkeren op het plein in de avond het best ontmoedigd kan 
worden. 
De weekmarkt op vrijdagmorgen is inmiddels uitgebreid met een groene slager en de locatie voor de 
markt op het dorpsplein is naar ieders tevredenheid. Ook dit jaar zal de plaatsing en het aansteken 
van de nieuwe lichtjes in de kerstboom wederom tot een feestelijk gebeurtenis worden. Dit jaar wordt 
de boom geschonken door Pro Persona en komt van het terrein van deze organisatie. De LED-
kerstverlichting werd in 2014 geschonken door een aantal sponsoren, waarvoor Dorpsbelang zeer 
erkentelijk is. In 2014 werd dit moment feestelijk gevierd met een winter-BBQ voor het dorp.  
 
De aanpassing van de Wolfhezerweg is in 2015 niet gerealiseerd en bespreking met de wethouder gaf 
helaas geen hoop op een nieuwe datum. Wel werd de Wolfhezerweg ten zuiden van de A50 van een 
nieuwe asfalt laag voorzien waarvoor de weg wekenlang afgesloten werd. Wanneer de verdere 
werkzaamheden een vervolg krijgen is nu nog niet bekend. Voor de kruising 
Wolfhezerweg/Utrechtseweg is een veiliger situatie ontstaan door het plaatsen van verkeerslichten.  
 
De aanpassingen aan de spoorwegovergang zijn in 2015 nog steeds niet gerealiseerd. Gesprekken 
met wethouder Verstand wezen uit dat hij binnenkort een gesprek met de directie van Pro Rail zal 
hebben over de onwenselijke situatie. Het bestuur van Dorpsbelang wacht de uitkomst van dit gesprek 
met zorg af, alvorens tot actie over te gaan. Dorpsbelang is  zeer ontstemd over de gevaarlijke situatie 
en vindt dit onacceptabel, na de toezegging die al jaren geleden is gedaan.  
 
Het opknappen van het fietspad over de Duitsekampweg lijkt een zelfde droevig lot beschoren. 
Ondanks de volmondige toezegging van alle lijsttrekkers in de jaarvergadering begin 2015 moet 
helaas geconstateerd worden dat het opknappen van het fietspad niet zal gebeuren, maar meer van 
‘oplappen’ sprake zal zijn. De gevaarlijke en onwenselijke situatie ter plekke blijft daardoor grotendeels 
bestaan.  
 
Andere aspecten rondom veiligheid worden regelmatig door de wijkagent in de vergaderingen van 
Dorpsbelang  aan de orde gesteld. Ook op de website geeft zij te kennen waarop de bewoners 
moeten letten. De reeds in 2014 gelanceerde app (Waaks Wolfheze) waarin ruim 100 deelnemende 
bewoners onveilige situaties kunnen melden functioneert naar tevredenheid. Het percentage inbraken 
is sinds de invoering van de app in de gemeente Renkum omlaag gegaan. Door snel optreden kan 
diefstal of inbraak vaak worden voorkomen. De indruk bestaat dat de werkwijze met de app preventief 
werkt.  
 
Bijeenkomsten en activiteiten 
Het bestuur van Dorpsbelang heeft naast de overige bijeenkomsten zeven keer vergaderd. De 
jaarlijkse ledenvergadering vond in maart plaats, naast de gebruikelijke agendapunten wordt aan deze 
avond een thema toegevoegd. Het afgelopen jaar stond deze in het teken van de geschiedenis van 
Wolfheze. Ulbe Anema was de kundige inleider met verhalen en beelden uit het verleden. Er bestond 
vanuit het dorp veel interesse en de vele vragen konden door hem beantwoord worden.  
 
De buurtwandeling of dorpswandeling werd in mei georganiseerd en vond plaats vanuit het Schild. Het 
dorp werd hartelijk welkom geheten en mocht vooraf inschrijven voor de Open Tafel, waarvan door de 
meeste dorpsgenoten gebruik gemaakt werd. Aansluitend werd een wandeling over de Sara 
Mansveltweg, het nieuwbouwterrein van Wolfsheide en het terrein van het Schild gemaakt. Ter 
afsluiting hadden een aantal bewoners van appartementen hun huis opengesteld en  kon ook het 
Schild zelf bekeken worden. De keuze voor de route van 2016 is nu nog niet bekend.  
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Het vervolg op het thema van 2013 ‘Modern Naoberschap hype of noodzaak’ werd vorig jaar 
opgeschoven naar 2015. Inmiddels lijkt Dorpsbelang een goede opvolger voor dit thema te hebben 
gevonden in de organisatie  ‘wehelpen.nl’ . De coördinator Mark Clarijs van deze coöperatie kwam 
ons in een overleg vertellen wat de plannen van deze nieuwe coöperatie zijn. We zien dit als een 
positieve mogelijkheid om mensen in het dorp die hulp willen vragen of hulp willen bieden bij elkaar te 
brengen. Gezien de landelijke bezuinigingen  in welzijn en zorg lijkt dit een goede ontwikkeling en 
willen we bekijken of we in 2016 een thema avond rond ‘wehelpen.nl’ kunnen organiseren.  
 
De bijeenkomst die in november 2014 met de directie van Pro Persona plaatsvond  over de 
herinrichting van het terrein van Pro Persona  heeft tot gevolg gehad dat een Klankbordgroep werd 
opgericht door een aantal betrokken dorpsbewoners. De groep heeft het afgelopen jaar regelmatig 
contact met de directie van Pro Persona gehad om vragen te stellen en vooral geïnformeerd te 
worden.  De directie geeft aan dat de snelheid waarmee stappen gezet gaan worden, meer vertraagd 
gaan gebeuren omdat het Rijk hen ook meer tijd geeft voor het aanpassen van de behandelplannen. 
Het contact tussen Klankbordgroep en directie van Pro heeft inmiddels een goede balans gevonden 
en men zal ook in het komende jaar verder met elkaar in gesprek blijven. De Klankbordgroep zal het 
bestuur van Dorpsbelang gevraagd en ongevraagd informeren over de stand van zaken.  
 
De gemeente heeft medio oktober een bijeenkomst georganiseerd om de bevolking van Wolfheze 
voor te lichten op de komst van 24 statushouders in leegstaande woningen op het terrein van Pro 
Persona. De burgemeester en wethouder Verstand hebben na de inleidingen de vragen vanuit het 
dorp kunnen beantwoorden. Naast medewerkers van Vluchtelingenwerk en de directie van Pro 
Persona was een grote afvaardiging van het dorp aanwezig. Alle kritische vragen waren positief 
bedoeld en de aanwezigen hebben hulp vanuit het dorp toegezegd, gecoördineerd door 
Vluchtelingenwerk. 
Inmiddels hebben de eerste gezinnen zich gevestigd en zijn welkom geheten door de burgemeester 
en vrijwilligers uit het dorp. 
 
Duurzame energie.  
Het plan van de regering is om alle gemeentes in 2040 energie neutraal te hebben verdient ook onze 
aandacht. Een aantal vrijwilligers kwam in een van onze vergaderingen vertellen over de mogelijkheid 
van plaatsing van een windmolen in of in de omgeving van Wolfheze. De meningen hierover zijn 
binnen het bestuur verdeeld. Het is aan de initiatiefnemers om binnen het dorp het draagvlak te 
peilen. Uiteraard willen we ons graag blijven informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
andere vormen van energie. De aanleg van glasvezel lijkt vooralsnog aan ons dorp voorbij te gaan.  
 
Door de natuur om ons heen blijft het contact met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een haast 
vanzelfsprekende zaak. Desgevraagd liet natuurmonumenten onlangs weten dat er afschot van 
(ongeveer 16) van de 30 á 40 herten op de Reijerscamp noodzakelijk is om verdere aanwas een halt 
toe te roepen..  
 
De ideeën en plannen die uit de ‘Creatieve Piramide’ voortkwamen zijn nog steeds een inspiratie voor 
een goede samenwerking tussen alle geledingen in het dorp. 
Van begeleiding door de gemeente is na de start van dit project geen sprake geweest. 
De opstelling van Het Schild om contact met het dorp te zoeken heeft zich voortgezet, zie hiervoor het 
idee van de Open Tafel om de ouderen van het dorp bij het Schild te betrekken. Dorpsbelang  
ondersteunt dit initiatief.  
 
Een vertegenwoordiger van Solidez bezoekt regelmatig onze vergaderingen en doet dan verslag van 
de recente ontwikkelingen. Zo zijn deze ontwikkelingen voor dit afgelopen jaar voor Solidez niet 
positief geweest omdat de gemeente deze zomer de overeenkomst  met Solidez drastisch heeft 
gewijzigd. We onderzoeken nog wat dit betekent voor onze samenwerking met Solidez.  
 
In september is in de omgeving en ook in Wolfheze stilgestaan bij de 71

ste
 Airborne herdenking.  Ook 

dit jaar was er de gebruikelijke lunch met de veteranen en de kranslegging bij het monument.  
 
Op 15 december 2015 is de ontsteking van de verlichting van de kerstboom gepaard gegaan met 
zang en het genieten van chocolademelk en/of glühwein, Dit jaar kwam de boom van het terrein van 
Pro Persona. 
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Woningbouw 
Van het bouwproject Wolfsheide is inmiddels het merendeel van de woningen verkocht en grotendeels 
in gebruik genomen. Een aantal grote kavels is nog niet verkocht. Het is de vraag of er in de naaste 
toekomst behoefte is aan de te bouwen woningen in het plan ‘Willemsen Naaldhout’. De maatschappij 
lijkt in de toekomst meer behoefte te hebben aan goedkope woningen en aan meergeneratie 
woningen. 
 
Dorpshuis 
De Burcht wordt voor het dorp Wolfheze nog steeds gezien als het dorpshuis. Het kerkbestuur is als 
eigenaar welwillend om dit gebouw vooralsnog in stand te houden. Hiervoor is het noodzakelijk om 
binnen de gestelde vergunningen en met de omwonenden het gebouw optimaal te benutten. De 
eerder gehoorde overlast lijkt inmiddels tot de verleden tijd te behoren. . 
 
Financiën 
Zoals eerder is toegelicht zal de gemeentelijke bijdrage worden afgebouwd. Door de intering van de 
opgebouwde reserves heeft Dorpsbelang financiële zorgen voor de toekomst. De penningmeester 
stelt jaarlijks een begroting op aan de hand van de jaarlijks terugkerende kosten en de geplande 
activiteiten. Voor initiatieven van bewoners en instellingen kunnen (nog) 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.  
Om de zorgen iets lichter te maken heeft het bestuur besloten om de contributie te verhogen naar 6 
euro. Die leden die een hoger bedrag willen betalen zijn van harte daarvoor uitgenodigd. Gezocht 
wordt naar een oplossing hoe onze financiële situatie verder verbeterd kan worden.  
 
De jaarrekening wordt jaarlijks door de kascommissie gecontroleerd namens de leden.  
 
Plan/visie 2020:  
De visie 2005-2015 die door Dorpsbelang n.a.v. een enquête werd geschreven heeft op 17 november 
als uitgangspunt gediend voor een dorpsavond . Nu was het tijd om de inwoners van het dorp te 
vragen welke wensen zij hebben voor het dorp voor 2020. Het werd een inspirerende avond rond de 
thema’s .verkeer/vervoer, overlast/veiligheid, welzijn/zorg, woningbouw/voorzieningen, 
natuur/recreatie. Het bestuur zal aan de hand van de uitkomsten van deze avond zich de komende tijd 
bezig houden met het formuleren van de visie 2020, met de daarbij behorende jaarplannen.   
 
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.  
 
 
Januari 2016 
Bestuur Dorpsbelang/Dorpsplatform Wolfheze 


