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Welkomstwoord  
Voorzitter Martin de Graaff heet een groot aantal leden waaronder ook het bestuur en spreker Machiel Bos van 
Natuurmonumenten en andere belangstellenden hartelijk welkom. Er zijn een aantal afmeldingen, helaas moet Tom 
Zewald (directeur van Pro Persona) verstek laten gaan. Dit geldt ook voor een aantal raadsleden die andere 
verplichtingen hebben. 
 
Terugblik en vooruitblik 
Frans van Daal haalt enkele punten uit het jaarverslag 2015, hij blikt ook alvast vooruit naar 2016. In het jaar 2017 zal 
de subsidie die Dorpsbelang van de gemeente ontvangt in het geheel worden stopgezet waarmee de financiën vanaf 
dat jaar onder druk komen te staan. Zorgen zijn er over het uitblijven van actiepunten t.a.v. de spoorwegovergang  Het 
bestuur neemt zich voor om binnenkort tot actie over te gaan. Immers sinds 1993 worden er toezeggingen vanuit 
gemeente en Prorail gedaan om deze overgang veiliger te maken en het ziet er niet naar uit dat we die binnenkort 
kunnen verwachten. Verder zijn we teleurgesteld in het opknappen van het fietspad aan de Buunderkamp, het 
opknappen werd oplappen en dat is niet wat vorig jaar door alle raadsleden beloofd werd. V.w.b. de veiligheid blijkt de 
app Waaks Wolfheze preventief te werken. We hopen aan het eind van het jaar een vervolg te geven op de 
bijeenkomst van twee jaar geleden over het moderne Naoberschap. Sinds kort is er een initiatief onder de naam “we 
helpen.nl” waarin zorgvragers en zorgbieders elkaar kunnen ontmoeten. In november zullen we de projectleider Mark 
Clarijs uitnodigen en hopen we het dorp Wolfheze te betrekken. Het plan Wolfsheide is inmiddels bewoond: een paar 
grote kavels zijn nog te koop, hetgeen ons vermoeden bevestigt dat vooral belangstelling bestaat voor goedkopere 
huizen of huizen voor meer-generatie woningen. Hetgeen ook geldt voor het plan Willemsen Naaldhout.  
Het verslag van de vorige jaarvergadering, en het gecombineerde  jaarverslag 2015 / jaarplan 2016 worden 
vastgesteld door middel van applaus door de aanwezigen.  
 
Financiën 
Penningmeester Peter Jasperse geeft een toelichting op het financieel overzicht 2015. Hij verwacht dat het begrote 
tekort van € 575,00 minder groot zal zijn omdat met de Oranje commissie is afgesproken dat door een eenmalige 
inzet van een generator niet een duur stroomtarief aan Liander hoeft te worden betaald. Daarnaast zijn de nieuwe 
bewoners van Wolfsheide nog niet benaderd hetgeen een vergroting van ons ledenbestand kan betekenen.  
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 décharge te verlenen hetgeen met 
applaus wordt gegeven. Zij verklaren zich wederom bereid dit ook voor het komende jaar te willen doen.  
 
Bestuursverkiezingen. 
Frans van Daal en Engel Tjenk Vos hebben zich beiden bereid verklaard hun bestuursfunctie met drie jaar te willen 
verlengen, hetgeen met applaus wordt vastgesteld. Anthony Steinvoorte heeft door het accepteren van een andere 
baan minder vrije tijd en besloot zijn bestuurslidmaatschap na drie jaar neer te leggen. Anthony wordt door Martin heel 
hartelijk bedankt voor zijn inzet en krijgt om dit te onderstrepen een kistje wijn. Julia Donker heeft zich aangemeld als 
zijn opvolger en zij stelt zich aan ons voor. Als partner van Anthony heeft zij gezien hoe het bestuur zich inzet voor het 
dorp en zij wil als dank voor het wonen hier zich graag inzetten voor ons dorp. Een aanbod dat door de aanwezigen 
met applaus wordt onderstreept.  
 
Visie 2020 
17 november jl. is een vergadering belegd waar de aanwezigen is gevraagd rond een aantal thema’s hun ideeën te 
ventileren. Met deze uitkomst is Martin de Graaff aan het werk gegaan en dit heeft geresulteerd in een notitie Visie 
2020. Deze notitie zal nog worden ingedikt en opgeluisterd met foto’s en na inspraak van een aantal ‘Dorpers’ worden 
gebundeld tot een boekwerkje dat in gedrukte vorm huis aan huis zal worden verspreid. Een inlegvel met een verzoek 
om lid te worden van Dorpsbelang kan het aantal leden weer doen groeien.  
Eén van de thema’s was o.a. Welzijn en Zorg. Het voortbestaan van de Burcht staat onder druk. Wij zijn van mening 
dat de gemeente ons moet blijven faciliteren zodat wij elkaar kunnen blijven ontmoeten. Het ontmoeten kan ook 
gebeuren bij de sportfaciliteiten die het dorp heeft. De Gymclub, het zwemmen, de jeu de boules, maar ook rond de 
concerten van de Klaproos.  
Die avond was het algemene gevoel dat de zorginstanties onder druk staan en dat voortbestaan op een kleinschalige 
manier zal gaan plaatsvinden in combinatie met vrijwilligers. Het Naoberschap uit het verleden gaat vorm krijgen in de 
vorm zoals “we helpen.nl” die voorstaat. Verder is op de sites van Pro Persona en het Schild te zien wat er ook voor 
het dorp te doen is. 



 

Woningbouw en voorzieningen. Het lijkt duidelijk dat er vooral behoefte is aan goedkope woningen. Wanneer 
Willemsen Naaldhout levensvatbaar wil blijken zal er gekozen moeten worden voor goedkope woningen maar ook 
meer-generatie woningen. De makelaars lijken niet goed geïnformeerd over de pluspunten van het wonen hier. 
Gelegen te midden van snelwegen en de aanwezigheid van een treinverbinding, en niet te vergeten de prachtige 
natuur. Als verbeterpunten voor ons dorp zijn te noemen het uitbreiden van de horeca, maar ook het vergroten van de 
fiets- en wandelroutes.  
 
Rondvraag 
Een vraag wordt gesteld over het zogenaamde olifantenpaadje van het dorpsplein naar het station. Dit paadje wordt 
door veel mensen gebruikt. Het verschil tussen dit en het legaal maken is het leggen van een paar stoeptegels.  
De nieuwe bewoners van Wolfsheide lijken vaak te hard te rijden op de Sara Mansveltweg. De wijkagent meldt dat uit 
metingen die daar recent verricht zijn dit niet anders is dan in de rest van het dorp. De 30km wordt helaas vaak 
overschreden. De snelheidovertredingen lijken vooralsnog niet overdreven hoog te zijn. 
Marcel Rowaan laat weten dat inwoners van het Dorp hun afgewerkte frituurvet in de gele container mogen 
deponeren (graag de verpakking daarvoor hergebruiken). De container staat bij de Burcht.  
 
Vervolgens wordt 10 minuten gepauzeerd.  
 
Duurzame energie 
Na de pauze krijgen Ted Stevens, Bas Schmidt en Mirjam Salomé  het woord om de aanwezigen de kans te geven 
mee te denken over de inzet in en rond ons dorp van duurzame energiebronnen (windmolens en/of zonne-energie. Zij 
willen benadrukken dat wanneer wij zelf de mogelijkheid benutten de opbrengst voor het dorp wordt i.p.v. dat de winst 
naar de grote energie leveranciers gaat. Daarvoor hebben zij twee vergrote kaarten van het gebied neergelegd . Aan 
de leden van Dorpsbelang de vraag om een plakkertje te plakken op de plek van een optionele mogelijkheid voor 
zonne-energie en/of windenergie. Het drietal gaat met de suggesties verder aan het werk en komen hier later graag 
op terug. Frans Kappen stelt zich beschikbaar om als “tegen windmolens ” inventarisatie te willen fungeren. Enkele 
aanwezigen merken op dat eerst de vraag gesteld moet worden of windmolens in de omgeving wel gewenst zijn. 
Frans van Daal stelt voor om eerst de film te gaan bekijken en na afloop van de film met een borreltje ons te buigen 
over de kaarten. 
Uit de inventarisatie komt als meest verrassende idee de aanleg van zonnepanelen op een geluidsscherm lnags de 
A50. De plaatsing van windmolens kan niet echt op veel bijval rekenen. 
 
De film “Afslag Reijerskamp”   
Machiel leidt de film in. Onlangs is deze door TV Gelderland  uitgezonden. Aangezien hij in onze eigen achtertuin 
gedraaid is wil hij hem graag ook aan de inwoners van Wolfheze laten zien. Natuurmonumenten kreeg de kans om 
deze hectaren  te kopen toen een boer besloot zijn bedrijf te willen verkopen. Een deel van de grond werd afgeplagd 
om het gebied de arme grond terug te geven zodat de heide hier weer zou kunnen gaan groeien.  Nu een paar jaar 
later kan gezegd worden dat het gelukt is, het gebied dat zich kenmerkt door arme grond en de afwezigheid van 
bomen wordt nu de veldleeuwerik gehoord. De aanwezigheid van deze zeldzame vogel maakt natuurliefhebbers 
gelukkig. De aanleg van het ecoduct heeft bereikt dat de damherten en reeën vanuit de Veluwe hier heen komen. De 
aanwezigheid van rasters bereikt dat de zwijnen niet aan deze kant kunnen komen. Het belang van het ecoduct is ook 
groot voor de kleinere dieren waaronder de vlinders (die anders door de vrachtwagens meegezogen worden), maar 
ook de aanwezigheid van de heide-ringelrups en allerlei kevers getuigt van het ontstaan van een nieuwe biodiversiteit  
in deze arme vegetatie.  
Dat de verwachte 12 reeën en damherten nu inmiddels al het aantal van 40 overstijgen heeft tot gevolg dat er  afschot 
moet plaats vinden om botsingen tussen voertuigen en dieren te beperken. Dit afschot vindt - ter geruststelling-  ook 
aan de andere zijde van het ecoduct plaats. De aanwezigen genieten zichtbaar van deze prachtige film en vragen na 
afloop naar de reden van het afsluiten van verschillende gebieden. Machiel legt uit dat dit noordelijke gebiedje het 
rustgebied voor de herten mag zijn. Voor de mens is het misschien jammer maar er blijft nog steeds genoeg te 
genieten over. 
 
Noortje Gihaux; secretaris Dorpsbelang  


