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Jaarverslag 2016/Jaarplan 2017 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 
aspirantlid tijdens de ledenvergadering officieel benoemd kan worden. Anthony Steinvoorte 
heeft afscheid genomen van het bestuur in 2016. Julia Donkers heeft laten weten tijd en zin 
te hebben voor een bestuursfunctie. In de vergadering van maart 2016 werd zij met 
algemene instemming welkom geheten en benoemd. Engel Tjenk Vos heeft het bestuur 
laten weten door  drukke werkzaamheden haar bestuurslidmaatschap neer te moeten 
leggen. Voor haar wordt in maart 2017 een ander bestuurslid gezocht en hopelijk benoemd. 
Voorzitter Martin de Graaff en secretaris Noortje Giheaux hebben beiden aangeven te 
opteren voor een volgende termijn. De instemming hiervoor wordt gevraagd aan de leden 
tijdens de jaarveragdering van 2017. 
 
De bestuursleden hebben allen specifieke taakgebieden, daarnaast voelen zij zich ook 
verantwoordelijk voor andere zaken die zich voordoen bij Dorpsbelang Wolfheze. 
 
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 wethouders Verstand en van den Berg.  Wethouder Jasper 
Verstand is momenteel de portefeuillehouder voor de platforms. 
 
Het in 2014 aangekondigde stopzetten van de gemeentelijke subsidie aan de platforms 
werd voor 2015 opgeschort en is voor 2016 gehalveerd. In 2017 stopt de subsidie. Vanaf 
dit jaar moment moeten de platforms geheel zelf voorzien in de financiële middelen. De 
meerwaarde die de platforms van de Renkumse dorpskernen hebben, heeft zich bewezen 
en zal zich naar verwachting in de komende jaren kunnen blijven bewijzen. 
De rol van de dorpsplatforms is, zeker door het wegvallen van de subsidie van de 
gemeente wel anders geworden. Waren zij in het verleden wederzijdse intermediair tussen 
gemeente en inwoners, de rol wordt meer het behartigen van het algemeen belang van het 
dorp. 
 
Algemene taakgebieden 
Hoofdtaak van Dorpsbelang Wolfheze is het in stand houden en bevorderen van de 
leefbaarheid in ons dorp en het behartigen van het algemeen belang. 
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Om dit te realiseren is het noodzakelijk goed contact te onderhouden met de partners en 
instanties waarmee ons dorp te maken heeft, de gemeente en de andere platforms binnen 
de gemeente. 
Dat belang wordt alleen maar groter, gezien de huidige maatschappelijke situatie, waarin 
steeds meer van burgers wordt verlangd. Dat geldt niet uitsluitend voor Dorpsbelang, maar 
ook voor initiatieven vanuit de inwoners. 
 
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. Vanuit het bestuur is de wens te 
kennen gegeven om op de website een rubriek in te richten voor “Wat is er te doen in 
Wolfheze” die regelmatig wordt ge-update. Dit als alternatief voor een eigen Facebook site 
omdat niet iedereen Facebook gebruikt of wil gebruiken. Ook onze partners maken gebruik 
van www.dorpsbelangwolfheze.nl. 
Meerdere keren per jaar wordt een digitale e-mailbrief verspreid. Dit leidt tot een hoger 
bezoekersaantal aan de site. Door persoonlijke contacten van de bestuursleden met leden 
en aspirant leden is het aantal leden van de digitale nieuwsbrief - 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 al wordt die 
functie in het veranderende communicatielandschap wel minder. 
 
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. Deze brochure wordt in 2017 vernieuwd. 
 
De uitstekende relatie met dagblad De Gelderlander en de huis aan huis bladen Hoog en 
Laag en het Rijn en Veluwe zorgen 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. 
Het niet parkeren op het plein in de avond is nog een punt van discussie. De weekmarkt op 
vrijdagmorgen op het dorpsplein is naar ieders tevredenheid. Ook dit jaar zal de plaatsing 
en het aansteken van de lichtjes in de kerstboom een feestelijk gebeurtenis zijn. Afgelopen 
jaar is de boom geschonken door Natuurmonumenten. Ook in 2017 komt de boom van het 
terrein van Natuurmonumenten. 
 
De aanpassing van de Wolfhezerweg is ook in 2016 niet gerealiseerd en bespreking met de 
wethouder gaf helaas geen hoop op een nieuwe datum. Deze aanpak van de weg moet 
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prioriteit krijgen om deze verkeersluw te maken en minder aantrekkelijk voor passanten en 
sluipverkeer. Voor de bebouwde kom gaat dan het snelheidsregime van 30km gelden en 
voor de wegen buiten de bebouwde kom in beide richtingen 60km.  
 
De aanpassingen aan de spoorwegovergang zijn in 2016 nog steeds niet gerealiseerd. 
Gesprekken met gemeente, provincie en Pro Rail zaten tot 25 november 2016 in een 
impasse. Men verweet elkaar over en weer over de betaalbaarheid van dit project waarin 
jaren geleden al toezeggingen zijn gedaan. Op 25 november lijkt er van een herstart 
sprake: Prorail krijgt van de gemeente een opdracht om de ”enginering” van dit project te 
starten. Het laatste voorbehoud is een gesprek met de provincie over de beheer- en 
onderhoudskosten waarvan ProRail goede hoop heeft er deze keer wel uit te zullen komen.  
Dorpsbelang houdt uiteraard de vinger aan de pols in het gesprek met de wethouder en 
heeft nu toch hoop dat deze situatie zal verbeteren. Realisatie in 2017 is twijfelachtig, 
gezien de voorbereidingstijd die gemoeid gaat met daadwerkelijke aanpak. 
 
De al jaren slepende aanpak van het fietspad over de Duitsekampweg is in 2016 positief 
afgesloten. Dorpsbelang is blij dat hier goed werk is verricht en daar weer veilig gefietst kan 
worden op een compleet nieuw aangelegd fietspad. Door tijdig ingrijpen tijdens de realisatie 
van inwoners zelf, is ook met berijders van paarden en aangespannen wagen plaats 
ingeruimd. 
 
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 een groeiend aantal (150) deelnemende bewoners onveilige situaties kan 
melden functioneert naar tevredenheid. Het percentage inbraken is sinds de invoering van 
de App in de gemeente Renkum in Wolfheze omlaag gegaan. Door snel optreden kan 
diefstal of inbraak vaak worden voorkomen. Recent zijn er in samenwerking met de politie 
en sponsoring van Dorpsbelang een aantal Whats’app borden bij de toegangswegen naar 
ons dorp geplaatst zodat de preventieve functie van deze werkwijze optimaal benut kan 
worden. De borden die er hangen zijn echter weinig opvallend. In andere gemeenten zijn 
beter opvallende borden te vinden. In 2017 wordt dit met de gemeente besproken. 
In 2016 vonden de meeste inbraken plaats op doorgaande wegen. Plegers kunnen zich 
daar snel uit de voeten maken. Een aantal keren  was er ook sprake van drugdealers die 
de patiënten van Pro Persona als doelwit hebben.  
 
 
Bijeenkomsten en activiteiten 
Het bestuur van Dorpsbelang heeft naast de overige bijeenkomsten zes  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 Visie 2020. Gekozen werd voor een periode van vijf jaar omdat de snel 
veranderende omstandigheden onder meer door maatschappelijke ontwikkelingen en 
maatregelen van landelijke en daardoor ook van de lokale overheid, zorgen voor een 
minder stabiele situatie voor een langere beleidsperiode. Aan de hand van een aantal 
thema’s wordt de visie op de toekomst geïnventariseerd.  
 
De buurtwandeling of dorpswandeling werd in mei georganiseerd en vond plaats vanuit het 
Schild. Deelname vanuit de dorpsgemeenschap bleek gering waardoor het bestuur van 
Dorpsbelang zich de vraag stelt of het zinvol is om de vorm van de zogenaamde 
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dorpswandeling het juiste middel is om bereikbaar te zijn voor het aan de kaart stellen van 
zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Bovendien ontbrak een medewerker van de 
gemeente om de voorgestelde verbeteringen te realiseren.  
 
Het vervolg op het thema van 2013 ‘Modern Naoberschap hype of noodzaak’ werd  
opgeschoven naar november 2016. Dorpsbelang belegde op 10 november een dorpsavond 
met het thema Naoberschap 2.0 waar ‘wehelpen.nl’  Mark Clarijs als coördinator van deze 
organisatie, de spits afbeet in dit doolhof van initiatieven voor zorg en ondersteuning. We 
helpen is met name een digitaal platform voor praktische hulp. Mark werd vervolgd door 
Joke van de Repe van Hulpdienst voor elkaar met de telefoon als contactmiddel. Bij HvE 
is de hulpvraag vervoer maar ook praktische klusjes in en rond huis. Ellen ten Cate is 
woordvoerder van Zorgservice Thuis dat met name geïndiceerde lichamelijke zorg 
verleend en Wolfheze als thuisbasis heeft. Ellen is blij met de andere initiatieven omdat dit 
een aanvulling is op datgene wat nodig is. Haar mensen komen veel eenzaamheid onder 
de mensen tegen en dat maakt mensen ziek en zielig hetgeen voorkomen kan worden. 
Francine Stevens onderschrijft deze zorg namens WMO adviespaad. Zij zit sinds vier jaar 
in deze raad en ziet sinds de invoering van de participatiewet 2 jaar geleden dat dit nog niet 
goed werkt. Het Sociaal Loket van de gemeente is de plek waar mensen zich kunnen 
melden, een luisterend oor vinden en een goede verwijzing in het doolhof van de 
hulpverlening. Het bestaan van dit loket wordt door wethouder Wendy Ruwhof benadrukt. 
Zij geeft Wolfheze een compliment: “Het is prachtig dat in Wolfheze zoveel aanvullende 
initiatieven te vinden zijn”.  
 
De opgerichte Klankbordgroep heeft het afgelopen jaar contact met de directie van Pro 
Persona gehad om vragen te stellen en geïnformeerd te worden. Het contact tussen 
Klankbordgroep en directie van Pro heeft inmiddels een goede balans gevonden en men 
zal ook in het komende jaren verder met elkaar in gesprek blijven. De Klankbordgroep zal 
het bestuur van Dorpsbelang gevraagd en ongevraagd informeren over de stand van 
zaken.  
 
De komst van 24 statushouders in 2016 op het terrein van Pro Persona heeft geleid tot 
contacten tussen medewerkers van Vluchtelingenwerk en vrijwilligers uit het dorp. Deze 
groeiende groep vrijwilliger is het jaar afgelopen jaar actief in contact geweest om de 
statushouders een goede plek te bieden, door hen intensief te begeleiden waar dit maar 
nodig en mogelijk was. De gemeente heeft in samenspraak met het bestuur van Pro 
Persona, Dorpsbelang, de betrokken vrijwilligers en wijkagent Lucy Mons gesproken over 
verlenging en uitbreiding van de tijdelijke opvang in Wolfheze. Het college van B&W is erg 
te spreken over de manier waarop de opvang in Wolfheze verloopt. Daarom is besloten om 
de opvang met een jaar te verlengen en het aantal plaatsen uit te breiden tot maximaal 30. 
Zelfs wordt Wolfheze in de rondzendbrief van de gemeente als voorbeeld genoemd voor de 
wijze waarop de vrijwilligers de statushouders een warm welkom hebben geheten. Tijdens 
de onthulling van de lichtjes van de kerstboom ontving Dorpsbelang, uit handen van 
wethouder Ruwhof, een cheque van € 500,00. Dit geoormerkte geld is bedoeld als 
waardering voor de bestaande intiatieven op dit gebied in het dorp. 
 
Duurzame energie.  
Het plan van de regering is om alle gemeentes in 2040 energie neutraal te hebben verdient 
ook onze aandacht. Ted Stevens kwam op 10 november jl. namens initiatiefgroep Groene 
Weide vertellen over de mogelijkheid van plaatsing van een windmolen in of in de 
omgeving van Wolfheze. De provincie Gelderland had de plaatsing van windmolens op 
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speciefieke plaatsen op de Veluwe via een beleidslijn mogelijk gemaakt. Eind 2016 is deze 
mogelijkheid teruggedraaid. Plaatsing van een windmolen in Wolfheze is daardoor niet 
meer mogelijk. 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. Afschot van (ongeveer 16) van de 30 á 40 herten op de 
Reijerscamp was in 2016 helaas noodzakelijk 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. 
De opstelling van Het Schild om contact met het dorp te zoeken heeft zich voortgezet, zie 
hiervoor het eerdere idee van de Open Tafel om de ouderen van het dorp bij het Schild te 
betrekken en hun initiatief tot het starten van een dorpssteunpunt. 
 
De ontwikkelingen zijn in 2016 voor Solidez niet positief geweest omdat de gemeente de 
overeenkomst  met Solidez drastisch heeft gewijzigd. Dit betekende in het afgelopen jaar 
dat de samenwerking tussen Solidez en Dorpsbelang ook op een lager plan kwam te 
liggen. Via een tender zijn diverse partijen benaderd om de plaats van Solidez in te nemen. 
De nieuwe naam is “Renkum voor elkaar”. Op welke wijze “Renkum voor Elkaar” vorm gaat 
geven aan het welzijnswerk en de rol die zij kan en gaat spelen in Wolfheze is nog 
onbekend. 
 
In september jl. is in de omgeving en ook in Wolfheze stilgestaan bij de 73ste Airborne 
herdenking.  Ook dit jaar was er de gebruikelijke kranslegging bij het monument in ons 
dorp. De aanwezigheid van de veteranen kon voor het eerst niet plaatsvinden. De 
kwetsbaarheid van deze hoogbejaarde veteranen laat de inspanning van deze dagen 
helaas niet meer toe. Toch was de plechtigheid door de aanwezigheid van hun 
nabestaanden indrukwekkend. En het thema van Ulbe Anema in zijn toespraak “We mogen 
niet vergeten!” was onverkort van kracht.  
 
Op 14 december 2016 is de ontsteking van de verlichting van de kerstboom gepaard 
gegaan met zang van de schoolkinderen en het koor Harmony onder het genot van 
chocolademelk, glühwein en marshmallows, De boom kwam dit jaar van dichtbij: het terrein 
van Natuurmonumenten aan de Balijeweg. Er zijn 1000 extra kerstlampjes aangeschaft die 
als reserve dienen voor de toekomst. Wolfhezer ondernemers hebben deze aanschaf - net 
als eerder - volledig gefinancierd. We zijn alle sponsors dankbaar voor hun bijdrage. 
 
Woningbouw 
Van het bouwproject Wolfsheide zijn inmiddels de woningen verkocht en 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 
meer-generatie woningen. 
 
Dorpshuis 
De Burcht wordt voor het dorp Wolfheze nog steeds gezien als het dorpshuis. Het 
kerkbestuur is als eigenaar welwillend om dit gebouw het jaar 2017 in stand te houden 
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ondanks dat zij grote verliezen lijden. Zo heeft het kerkbestuur onlangs moeten besluiten 
om kerkgebouw en Burcht in 2018 af te stoten. Dorpsbelang waardeert deze coulante 
houding van het kerkbestuur zeer, maar gaat inmiddels in gesprek met de gemeente over 
mogelijkheden om het gebouw De Burcht als Dorpshuis voor het dorp Wolfheze open te 
kunnen houden of een alternatief te vinden.  
 
Financiën 
Zoals eerder is toegelicht zal de gemeentelijke bijdrage voor 2017 worden afgebouwd naar 
nul. Door de intering van de opgebouwde reserves heeft Dorpsbelang financiële zorgen 
voor de directe toekomst. De penningmeester stelt jaarlijks een begroting op aan de hand 
van de jaarlijks terugkerende kosten en de geplande activiteiten. Het is de vraag hoe lang 
voor initiatieven van bewoners en instellingen nog subsidies kunnen worden aangevraagd. 
Het aantal aanvragen is in de afgelopen jaren overigens wel gedaald. Het grote aantal niet 
betalende leden blijft een voortdurende zorg voor het bestuur. Het aantal niet-betalende 
leden neemt echter wel af. De contributie is in 2016 verhoogd naar € 6,00, om de financiële 
draagkracht van de vereniging te vergroten. 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:  
In maart 2016 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 en 
vervoer, overlast/veiligheid, welzijn en zorg, woningbouw, natuur en recreatie. Uitgesproken 
werd dat v.w.b. de woningbouw uitbreiding van het woningbestand noodzakelijk is om de 
voorzieningen in stand te houden of uit te breiden. V.w.b. natuur en recreatie werd door 
de inwoners van Wolfheze uitgesproken dat van rust en ruimte in het dorp en omgeving 
genoten kan worden maar dat Wolfheze ook de wens heeft om een aantrekkelijk dorp te 
zijn voor recreanten.  
Verbreding van de spoorwegovergang en de aanpassing van de Wolfhezerweg hebben de 
hoogste prioriteit. Ten aanzien van het thema Welzijn en zorg werd gezegd dat ontmoeten 
en doen, het zorgen voor elkaar belangrijke uitgangspunten zijn. De uitkomsten zijn door 
het bestuur samengevat en vormgegeven in een fraaie brochure, gefinancierd door een 
projectsubsidie de gemeente. In november 2016 is deze huis aan huis verspreid. De 
totstandkoming van de visie “Wolfheze 2020” wordt door de gemeente bijzonder 
gewaardeerd.  
 
Speerpunten 2017 

 Contacten met nieuwe inwoners Wolfheze 
 Actualiseren en vernieuwen algemene brochure 
 Uitbreiden website 
 Blijvend informatie opvragen over zorg en welzijn 
 Toekomst dorpshuis Wolfheze 
 Aanpassing spoorwegovergang 
 Aanpassing Wolfhezerweg 

 
 
Algemeen 
Het is niet mogelijk alle activiteiten in een jaarplan op te nemen. Onverwachte situaties 
kunnen zorgen voor de wijziging van de plannen. Dorpsbelang Wolfheze blijft zich, samen 
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met de diverse instanties, partners en niet in de laatste plaats de bewoners zelf, inzetten 
voor het welzijn van ons dorp.  
 
 
 
 
Januari 2017 
Bestuur Dorpsbelang/Dorpsplatform Wolfheze 


