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Jaarverslag 2017/Jaarplan 2018 Dorpsbelang/Dorpsplatform Wolfheze 
 
Inleiding 
Het was een enerverend jaar 2017 en ook 2018 is met diverse ontwikkelingen begonnen. De dreigende 
sluiting van de gymzaal, de aanpak van de spoorwegovergang en bereikbaarheid van de perrons, de 
herinrichting van de Wolfhezerweg en sluiting van de kerk en De Burcht. Een aantal van de zaken die in 2017 
prominent op de agenda kwamen en deels in 2018 nog steeds staan. Terecht keek het dorp bij al deze zaken 
die het algemeen belang aangaan naar het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze. Het betekende voor de 
individuele bestuursleden  een grote belasting om aan al die ontwikkelingen aandacht te geven en actie te 
ondernemen, veelal richting politiek en betrokken bedrijven. 
 
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. 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. Uitgangspunt is het streven naar oplossingen die zowel door het dorp als door 
partners en instanties worden gedragen. Dat is niet altijd mogelijk maar het werken aan compromissen die 
door - liefst allen - gesteund worden is wel het uitgangspunt. 
 
Het belang van goed contact en belangenbehartiging 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. 
 
Organisatie 
De vereniging Dorpsbelang heeft een bestuur van zeven leden. Engel-Tjenk Vos heeft afscheid genomen van 
het bestuur in 2017. Harry Davids liet weten tijd te hebben voor een bestuursfunctie en werd in de 
jaarvergadering 2017 met algemene instemming benoemd. Voor voorzitter Martin de Graaff en secretaris 
Noortje Gihaux werd door de leden in de jaarvergadering instemming gegeven voor een volgende termijn. 
Penningmeester Peter Jasperse heeft aangegeven afscheid te nemen tijdens  de jaarvergadering 2018. Na 
het aftreden van een bestuurslid tracht het bestuur zo snel mogelijk de vacature in te vullen, waarna het 
aspirant-lid 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. 
 
Het bestuur vergadert maandelijks, of zo vaak als het noodzakelijk is voor het functioneren. In 2017 is de 
frequentie van (informeel) gezamenlijk overleg flink hoger geweest door de diverse ontwikkelingen die 
aandacht vroegen. Werkgroepen nemen afgebakende taken op zich om dit eveneens in het bestuur te 
bespreken. 
 
In 2017 is de subsidie van de gemeente Renkum voor de dorpsplatforms - en dus ook Dorpsbelang Wolfheze- 
geheel gestopt. De dorpsplatforms/dorpsverenigingen moeten daarmee zelf voorzien in de financiële 
middelen. Omdat Wolfheze en Heveadorp een vereniging zijn met leden en daarmee lidmaatschapsbijdrage is 
hun bestaanszekerheid groter dan die van de platforms in de andere dorpen, die geheel van de gemeentelijke 
bijdrage afhankelijk waren en zijn. De politiek erkent echter de meerwaarde die de platforms van de 
Renkumse dorpskernen hebben. 
 
De rol van de dorpsplatforms is, zeker door het wegvallen van de subsidie van de gemeente anders 
geworden. Waren zij in het verleden wederzijdse intermediair tussen gemeente en inwoners, de rol is nu  
meer het behartigen van het algemeen belang van het dorp. Inmiddels heeft de gemeente aan de 
dorpsplatforms laten weten toch weer over te gaan tot het verstrekken van een bijdrage. Hoe hoog deze zal 
zijn, zal  in 2018 duidelijk worden.   
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De bestuursleden van Dorpsbelang werden in het verleden door de gemeente benoemd als leden van het 
Dorpsplatform. Sinds de gewijzigde subsidierelatie is aan deze officiële benoeming een einde gekomen.  De 
gemeente telt 5 platforms, de voorzitters hiervan vergaderen enkele malen per jaar met elkaar.  
Het bestuur heeft een laagdrempelig,  goed contact met raad en college van B&W van de gemeente Renkum. 
De lijnen zijn kort en er is regelmatig rechtstreeks (informeel) overleg met bijvoorbeeld de wethouders 
Verstand en Van den Berg.  
 
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. Gezien het werk van de Werkgroep Dorpshuis (zie 
verderop), haar aanbevelingen en de lancering van het digitale platform sterkrenkum.nl kan deze laatste een 
belangrijke rol gaan spelen in het geven van een overzicht van activiteiten. 
 
Vanuit de gemeente Renkum is de site sterkrenkum.nl ontwikkeld waar ieder kan zien wat aan diensten en 
activiteiten aangeboden wordt. Vanuit het Bestuur en de Werkgroep is actief geparticipeerd in de reeks van 
bijeenkomsten rondom de ontwikkeling van deze site. Deze site is 8 februari 2018 gelanceerd. De site geeft 
de mogelijkheid om activiteiten in Wolfheze en hulpvragen om de activiteiten te realiseren, te publiceren. De 
site wordt door de gebruiker/inwoner van Wolfheze zelf gevuld. . In de ogen van het bestuur is de site 
sterkrenkum.nl een goede ontwikkeling, met de kanttekening dat het succes van de site valt of staat met 
actieve vulling en participatie van de inwoners van Wolfheze.   
 
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. Eind 2017 
had de digitale nieuwsbrief 290 abonnees, een toename van zo'n 25% t.o.v. 2016. 
 
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 steeds minder. De publicatiekasten staan in de buurt van 
brievenbussen van Post NL. Op de Sara Mansveldtweg is deze brievenbus niet meer aanwezig. Het is de 
vraag of het publicatiebord op deze plaats gehandhaafd dient te blijven. Wellicht kan hiervoor een betere 
plaats in die wijk gevonden worden. 
 
Belangrijke uitnodigingen en publicaties worden in veel gevallen door het Bestuur  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 binnenkort vernieuwd. 
 
De uitstekende relatie met dagblad De Gelderlander en de huis aan huis bladen Hoog en Laag, Rijn en 
Veluwe, De Gelderlander en Omroep Gelderland 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. De weekmarkt op vrijdagmorgen op het dorpsplein is naar ieders 
tevredenheid. In de 2e helft van 2017 heeft Dorpsbelang Wolfheze 2 keer op de markt gestaan met een 
standje met koffie en thee. Het doel hiervan is een ontmoeting met elkaar te faciliteren en het Bestuur te 
voeden over zaken die spelen in het dorp. Het initiatief wordt gewaardeerd en zal in 2018 worden herhaald.   
 
Ook in 2018  zal de plaatsing en het aansteken van de lichtjes in de kerstboom een feestelijk gebeurtenis zijn. 
In 2017 was de boom geschonken door een inwoner van de Heelsumseweg. Het plaatsen, optuigen en 
afbreken ging met de nodige strubbelingen. Een gasleiding werd kapot getrokken, het optuigen gebeurde in 
een weekend met veel sneeuw. De boom overleefde de storm op 18 januari 2018 niet, viel deels op het terras 
van restaurant de Tijd en verschillende lampjes zijn gesneuveld. De schadeafhandeling hiervan loopt nog. In 
2018 komt de boom van Natuurmonumenten. 
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Op 13 december 2017 was de ontsteking van de verlichting van de kerstboom een bijzonder moment omdat 
het aftellen gedaan werd door burgemeester Agnes Schaap. Het was nog meer bijzonder omdat de inwoners 
in grote getale de stromende regen trotseerden. De samenzang met het koor Harmony, de chocolademelk, 
glühwein en marshmallows en oliebollen deden ieder goed. De mooi verlichte boom met duizenden lampjes 
deed de inwoners van Wolfheze de regen bijna vergeten.  
 
De Herinrichting van de Wolfhezerweg is ook in 2017 niet gerealiseerd.  Er vond in het afgelopen jaar 
opnieuw een inventarisatie van wens- en probleempunten plaats. De nieuw geïnventariseerde punten werden 
tezamen met de reeds gemaakte afspraken samengevoegd. De afspraken over overdracht van Provincie naar 
Gemeente, samenwerking, verdeling van de kosten en uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden zijn 
vastgelegd in een samenwerkings- en overdrachtsovereenkomst. De Gemeente neemt per eind 2017  de 
Wolfhezerweg over. Hierdoor  krijgt de gemeente meer invloed op de inrichting,  het beheer en onderhoud van 
deze weg. Na herinrichting  gaat in de bebouwde kom het snelheidsregime van 30km gelden en voor de 
wegen buiten de bebouwde kom in beide richtingen 60km. In 2018 organiseert de gemeente wederom een 
informatiebijeenkomst over de herinrichting van de weg. 
 
De aanpassingen aan de spoorwegovergang zijn in 2017 nog steeds niet gerealiseerd. Gesprekken met 
gemeente, provincie en Pro Rail zaten 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.  
Een oproep van Marc de Hondt op Facebook om de meest ontoegankelijke plekken in Nederland voor 
rolstoelgebruikers te nomineren, levert perron 2 en 3 van Station Wolfheze een 2e plaats op. De aandacht 
voor dit probleem zet Wolfheze  landelijk op de kaart en daarmee krijgt het gesprek met de gemeente en Pro 
Rail extra urgentie. Pro Rail nodigt de direct omwonenden uit voor een gesprek over de plannen. Dorpsbelang 
Wolfheze is van mening dat dit onderwerp alle inwoners van Wolfheze aangaat en roept inwoners op om mee 
te praten over de plannen. Op de bewuste avond blijkt dat de aannemer in feite al een opdracht voor het 
bouwen van een Traverse in de zak heeft en de inwoners het plan van Pro Rail mogen aanhoren. Dit valt niet 
goed bij de aanwezigen. Dorpsbelang schrijft namens de inwoners een brief naar de gemeente om tegen het 
plan van de Traverse te stemmen, om zo ruimte te kunnen creëren voor betere en goedkopere alternatieven. 
Dorpsbelang zoekt actief de politiek op om het standpunt verder toe te lichten. Verschillende politieke partijen 
hebben het Bestuur uitgenodigd voor een mondelinge toelichting. De steun die wordt uitgesproken geeft 
voorzichtig hoop op een andere oplossing van de Traverse. Dorpsbelang houdt actief vinger aan de pols.  
Andere aspecten rondom veiligheid worden regelmatig door de wijkagent in de vergaderingen van 
Dorpsbelang aan de orde gesteld. Ook op de website geeft de wijkagente  te kennen waarop de bewoners 
moeten letten. De reeds in 2014 gelanceerde app (Waaks Wolfheze) wordt minder frequent gebruikt. 
Drugdealers die de patiënten van Pro Persona als doelwit hebben, worden ontmoedigd door het ophangen 
van camera’s op het terrein van Pro Persona. De politie controleert gericht en actief de beelden van deze 
camera’s om zo in beeld te hebben wie zich op het terrein bewegen. 
 
Bijeenkomsten en activiteiten 
Het bestuur van Dorpsbelang heeft naast de informele overleggen en bijeenkomsten zes keer vergaderd. De 
jaarlijkse ledenvergadering vond in maart plaats. Naast de gebruikelijke agendapunten is  aan deze avond 
een thema toegevoegd. Het afgelopen jaar stond deze in het teken van het sluiten  van het dorpshuis de 
Burcht. De avond werd een  debat gevoerd waarin ieder zich mocht uitspreken over de behoefte aan een 
dorpshuis en de mogelijke alternatieven. De aanwezigen van die avond waren betrokken en geraakt door het 
sluiten en actief in het debat. . Algeheel werd betreurd dat er niet een gedragen en realistische  oplossing voor 
het voortbestaan van de Burcht of een ander dorpshuis bestaat. Een aantal deelnemers aan het debat namen 
het initiatief om samen een werkgroep te vormen om na te denken over alternatieve mogelijkheden. 
 
De opgerichte werkgroep Dorpshuis heeft het afgelopen jaar hard gewerkt en een aantal overleggen gehad 
waarbij het resultaat 3 maart 2018 samen met de inwoners op twee locaties besproken wordt. Vooral wordt 
gehoopt en gerekend op steun van de inwoners van Wolfheze. Duidelijk is geworden dat er voldoende 
plaatsen zijn in het dorp waar activiteiten gehouden kunnen worden (bijv. Wodanseck, De Slenk, Pro Persona 
en Het Schild), maar dat weinig bekend is welke activiteiten er zijn in ons dorp. Niet de locatie is in het nieuwe 
denken belangrijk, maar de inzet van de inwoners van Wolfheze en het op de hoogte zijn van activiteiten en 
initiatieven in het dorp. Voor dat laatste punt zijn op dit moment de pijlen gericht op sterkrenkum.nl. De 
toekomst zal moeten uitwijzen of dit platform de verwachtingen kan en gaat waarmaken. 
 
In mei is door Dorpsbelang Wolfheze een dorpswandeling 2.0 gehouden. Er is afgestapt van de eerdere opzet 
waarbij steeds een wandeling werd gehouden in een wijk of straat. De animo hiervoor nam af in de afgelopen 
jaren en de besproken onderwerpen vormde  een herhaling van zetten. In 2017 werd onder de noemer 
Lentewandeling een wandeling gehouden langs de toekomstige nieuwbouw op het voormalige terrein van 
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Willemsen Naaldhout, over de Reijerscamp naar eindpunt de Henriëttehoeve. Daar kregen de deelnemers 
een rondleiding over het bedrijf en werd afgesloten in de daar aanwezige kantine. Een schot in de roos. Maar 
liefst 75 inwoners namen deel. Het prachtige weer droeg bij aan het succes van de wandeling. In 2018 wordt 
de formule herhaald. De exacte opzet moet nog bepaald worden. 
 
Door de natuur om ons heen blijft het contact met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een haast 
vanzelfsprekende zaak. In november riepen we op tot een natuurwerkmiddag door het gezamenlijk rooien van 
dennetjes op de Reijerscamp. Het werd een actieve en gezellige middag van 23 november waar een 20-tal 
enthousiaste inwoners aan deelnamen. Extra leuk was voor Natuurmonumenten dat zij er 2 nieuwe 
vrijwilligers aan overhielden. 
Ook is met Natuurmonumenten contact over de nieuw aan te leggen natuurspeeltuin in Wolfheze. De plannen 
hiervoor worden in 2018 meer concreet.  
 
In september is in de omgeving en  in Wolfheze zelf opnieuw stilgestaan bij de 74ste Airborneherdenking.  Ook 
dit jaar was er de gebruikelijke kranslegging bij het monument in ons dorp. De kwetsbaarheid van de 
hoogbejaarde veteranen is altijd indrukwekkend.  
Het komende jaar zal de 75e herdenking zijn, waarmee deze herdenking zeer bijzonder zal worden. Rond de 
camping de Lindenhof zagen de leerlingen van groep 7 en 8 parachutisten neerdalen. Een nieuwe traditie die 
nog meer bekendheid mag krijgen in het dorp zelf en daarbuiten.  
 
Duurzame energie.  
Het plan van de regering is om alle gemeentes in 2040 energie neutraal te hebben, heeft nog steeds de 
aandacht van Dorpsbelang. Uiteraard willen we ons graag blijven informeren over nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van andere vormen van energie en stimuleren particuliere initiatieven om mogelijkheden te 
onderzoeken. 
 
Dorpsbelang heeft er bij wethouder Verstand op aangedrongen om te bezien of Willemsen Naaldhout de 
eerste gasloze wijk van Wolfheze zou kunnen worden. 
 
De aanleg van glasvezel lijkt vooralsnog aan ons dorp voorbij te gaan.  
 
Welzijn 
Renkum voor Elkaar heeft in 2017 de rol van Solidez overgenomen. In het afgelopen jaar waren de 
organisaties die onderdeel uitmaken van “Renkum voor Elkaar” nog aan het zoeken naar de rol die zij gaan 
spelen in Wolfheze. Dorpsbelang heeft een aantal bijeenkomsten bijgewoond en zal ook in het komende jaar 
haar bijdrage blijven leveren. Dorpsbelang is niet geheel tevreden over de rol die Renkum voor Elkaar speelt, 
met name omdat de ooit aanwezige expertise bij Solidez vrijwel volledig verloren is gegaan. 
 
Woningbouw 
Van het bouwproject Wolfsheide zijn inmiddels vrijwel alle woningen verkocht en in gebruik genomen. Een 
aantal grote kavels is nog niet verkocht. De plannen rond het bouwen van woningen in het plan ‘Willemsen 
Naaldhout’ is inmiddels opgestart en in het najaar heeft de projectontwikkelaar een informatiebijeenkomst 
gehouden in De Burcht. Als alles volgens plan verloopt, gaat in 2019 de eerste spade in de grond. 
Dorpsbelang dringt er bij de gemeente en projectontwikkelaar op aan dat goed gekeken wordt naar de 
verkeersafwikkeling op de Duitsekampweg en dat de bewoners van die straat betrokken worden bij de 
verdere ontwikkeling. 
 
Gymzaal 
In mei 2017 liepen de gemoederen in het dorp hoog op toen duidelijk werd dat de gemeente voornemens was 
de gymzaal bij de Prinses Beatrixschool niet meer te renoveren en dus feitelijk op termijn te sluiten. Zowel 
Dorpsbelang als de directie van de basisschool spraken in bij de gemeenteraadsvergadering  om er op aan te 
dringen de gymzaal open te houden. Eind 2017 werd duidelijk dat er een mogelijkheid bestond dat de 
basisschool het beheer en de exploitatie van de gymzaal van de gemeente zou kunnen overnemen. Hiermee 
blijft de gymzaal behouden voor Wolfheze. In een overleg met de gebruikers van de zaal, de directie en 
bestuursleden van Dorpsbelang, heeft Dorpsbelang er op aangedrongen er voor te zorgen dat door de 
gemeente een voldoende "bruidsschat" wordt meegeven om een gezonde financiële exploitatie van de 
gymzaal te waarborgen. Verwachting is dat de onderhandelingen in 2018 worden afgerond. 
 
Financiën 
De penningmeester stelt jaarlijks een begroting op aan de hand van de jaarlijks terugkerende kosten en de 
geplande activiteiten. De contributie is in 2016 verhoogd naar € 6,00, om de financiële draagkracht van de 
vereniging te vergroten. Vooralsnog blijft dit bedrag gehandhaafd. De betalingsmoraal van de leden verdient 
verbetering. Ook na herinneringen blijft het aantal niet betalende leden te hoog. 
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Het aantal aanvragen voor een financiële bijdrage neemt af. Toekenning geschiedt aan de hand van het 
overleggen van een begroting voor activiteiten waarbij ook een eigen bijdrage van deelnemers wordt 
verwacht. 
 
Gezocht wordt naar een oplossing hoe onze financiële situatie verder verbeterd kan worden. In 2017 
ontvingen  de dorpsplatforms een kleine bijdrage van de gemeente voor vergader- en andere kosten. In 
overleg met de gemeente wordt besproken om deze bijdrage niet voor een jaar, maar structureel toe te 
kennen. 
 
De jaarrekening wordt jaarlijks door de kascommissie gecontroleerd. 
 
Visie 2018:  
Eerder is de meerjaren visie voor Wolfheze uitgeschreven en gedeeld in folder-formaat. Onderstaand ter 
herhaling nog de highlights hieruit; 

• Uitbreiding van het woningbestand is noodzakelijk is om de voorzieningen in stand te houden of uit te 
breiden.  

• V.w.b. natuur en recreatie is 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, de bereikbaarheid van de perrons en de aanpassing van de 
Wolfhezerweg hebben hoge prioriteit.  

• Ontmoeten en doen, het zorgen voor elkaar en samen de schouders eronder zetten zijn belangrijke 
uitgangspunten. 

 
Blijvende actiepunten die voortdurend actualisatie nodig hebben: 

• Contacten met nieuwe inwoners Wolfheze 
• Actualiseren en vernieuwen algemene brochure 
• Uitbreiden/vernieuwen website 
• Blijvend informatie opvragen over zorg en welzijn 

 
Speerpunten voor 2018:  

• Leefbaarheid behouden en waar mogelijk vergroten 
• Toekomst "dorpshuis Wolfheze" 
• Aanpassing spoorwegovergang 
• Bereikbaarheid perrons 
• Aanpassing Wolfhezerweg 
• Toekomst gymzaal 
• Inpassing nieuwe woningbouw 
• Inzet en initiatieven van inwoners 
• Veiligheid 

 
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 met de diverse instanties, partners en 
niet in de laatste plaats de bewoners zelf, inzetten voor het welzijn van ons dorp. 
 
 
 
 
Februari 2018 
Bestuur Dorpsbelang/Dorpsplatform Wolfheze 
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