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Jaarverslag 2018/Jaarplan 2019 Dorpsbelang/Dorpsplatform Wolfheze 
 
Inleiding 
Het jaar 2018 begon stormachtig met het omvallen van de kerstboom als gevolg hetgeen 
gelukkig geen persoonlijk letsel als gevolg. Voor het bestuur was het een wake-up call om 
zich voor de toekomst te verdiepen hoe zaken beter geregeld kunnen worden. Het jaar 
2018 verliep verder minder stormachtig en eigenlijk heel bemoedigend. De zorgen uit 2017 
hadden in 2018 een gunstig verloop waarover hieronder meer. Voor de dreigende sluiting 
van de gymzaal werd een oplossing gevonden. De inzet vanuit het dorp geeft ons hoop 
voor een betere leefbaarheid. Sterk Wolfheze werd gelanceerd met een succesvolle 
aftrapbijeenkomst op 3 maart in de Beatrixschool, SV Wodanseck en De Slenk. Er zijn al 
veel mooie dingen uit voortgekomen. Ook de knelpunten die er nog zijn worden 
voortvarend en tezamen met de politiek en betrokkenen aangepakt. Vaak ook een kwestie 
van een hele lange adem. 
 
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 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. Penningmeester Peter 
Jasperse werd opgevolgd door Jakob Huizenga en als adviseur van het bestuur trad Siny 
van der Veen toe. 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 2018 heeft het bestuur 8x vergaderd. In 2018 heeft de gemeente Renkum de subsidie 
vervangen voor een eenmalige bijdrage waardoor Dorpsbelang Wolfheze haar lokale 
initiatieven heeft kunnen blijven ondersteunen. We zijn blij dat de politiek de meerwaarde 
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erkent 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 wordt meer het behartigen van het algemeen belang van het dorp.  
 
Het bestuur heeft laagdrempelig een 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 Rolink.  
 
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. In het afgelopen jaar zijn meerdere 
keren flyers huis aan huis verspreid om zo iedere bewoner te bereiken. Nieuwe leden en 
inwoners ontvangen een brochure waarin zij worden geïnformeerd over Dorpsbelang en 
over wat het dorp te bieden heeft. Deze brochure is inmiddels vernieuwd. 
 
Een grote omslag in de papieren communicatie vond in het najaar van 2018 plaats. Op 
initiatief van Sterk Wolfheze en Dorpsbelang Wolfheze zijn de krachten gebundeld om 
(eenmalige) activiteiten in het dorp samen te brengen op één kalender. De Warme Winter 
Wolfheze kalender zag het levenslicht en bleek direct een groot succes. Het valt moeilijk te 
meten maar het lijkt dat de opkomst bij activiteiten relatief hoog is geweest. Het succes 
wordt voortgezet met een driejaarlijkse uitgave. De Frisse Lente Wolfheze kalender is net 
verschenen met activiteiten t/m juni. 
 
Vanuit de gemeente Renkum is de site sterkrenkum.nl ontwikkeld waar ieder kan zien wat 
aan diensten en activiteiten aangeboden wordt. Deze site is 8 februari 2018 gelanceerd en 
het was de bedoeling dat de gebruikers deze zelf moesten vullen. We plaatsten vorig jaar 
reeds de kanttekening dat het succes van de site valt of staat met diegenen die hem vullen. 
In het afgelopen jaar is dit tegengevallen ondanks de extra inzet van Anna Falk en 
oproepen aan clubs en verenigingen om de site tot een succes te maken door deze te 
vullen..  
 
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 2018 had de 
digitale nieuwsbrief 300 abonnees, een toename van zo'n 4 % t.o.v. 2017. 
 
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 op centrale plaatsen zoals het station, de glasbak, speeltuin 
Wolfsheide en bij de brievenbussen aan de Burchtlaan en Hazeleger.  
 



 3 

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. Helaas heeft de gemeente besloten in Wolfheze 
Hoog en Laag niet langer te verspreiden. Het blijkt dat de verspreiding van Rijn en Veluwe 
ook niet betrouwbaar is. Wel zijn beide bladen af te halen op vaste uitgifte punten. 
 
In 2019 staat een hernieuwde website op het programma. De huidige website voldoet niet 
meer aan de eisen van deze tijd en de vindbaarheid op zoekmachines is slecht. Een 
vrijwilliger heeft zich aangemeld om te helpen met de bouwen van de nieuwe site. 
Uitdaging vormt het behouden van de historie van de huidige site. 
 
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. We blijven hopen en zoeken 
naar de komst van een groentekraam om zo het aanbod compleet te maken.  
Ook het aansteken van de lichtjes in de kerstboom wordt ook dit jaar wederom een 
feestelijke aangelegenheid. Wel was alles -zoals eerder gezegd- met nog meer zorg 
omgeven. Het ontsteken op 12 december was in aanwezigheid van wethouder Leonie 
Rolink, en veel dorpelingen. Er waren traktaties van de Tijd, de Stationswinkel, Pro Persona 
en Dorpsbelang. 
 
De uitvoering van de Herinrichting van de Wolfhezerweg zal in 2019 gerealiseerd 
worden., Er vond in mei 2018 een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de weg 
plaats. De gemeente benaderde daarvoor alle inwoners per brief. De heef Van Vliet lichtte 
e.e.a. toe. Zoals eerder genoemd valt de Wolfhezerweg binnen de bebouwde kom onder de 
gemeente. Zo krijgt de gemeente meer invloed op de inrichting en het beheer en 
onderhoud van deze weg. Voor de bebouwde kom gaat dan het snelheidsregime van 30km 
gelden en voor de wegen buiten de bebouwde kom in beide richtingen 60km. Op 26 
oktober jl. hadden twee bestuursleden van Dorpsbelang een gesprek met Mariëlle 
Bärwasser (opvolger van de heer Van Vliet) en werden spijkers met koppen geslagen. 
Concreet kon gezegd worden dat de technische tekening van het ontwerp einde 2018 klaar 
zal zijn. De selectieprocedure van de aannemer ongeveer drie maanden zal duren, De 
werkzaamheden zullen rond 1 april 2019 gaan starten en ongeveer driekwart jaar in beslag 
nemen. De zuidkant zal het eerste aangepakt worden en na september 2019 de noordzijde.  
Afstemming met de Provincie is nodig over het deel buiten de bebouwde kom aan de 
noodzijde. De verwachting is dat dit tegelijkertijd of direct daarna zal plaatsvinden.  
Dorpsbelang benadrukte dat goede communicatie een sleutelrol zal vervullen   
Aanwonenden en inwoners dienen tijdig en volledig geïnformeerd te worden over de 
consequenties, blijvende bereikbaarheid, omleidingen en/of afsluitingen en het tijdspad. De 
gemeente is in deze verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie. In het eerste 
kwartaal van 2019 zal door de gemeente een bewoners bijeenkomst worden georganiseerd 
om over deze zaken te informeren. Punt van aandacht is de herinrichting in combinatie met 
de Airbornemaand september. Dorpsbelang zal de gemeente en aannemer er op blijven 
wijzen dat in die maand een openliggend wegvak niet mogelijk is. 
 
De ondertunneling van het spoor kwam in de bijeenkomst met de heer Van Vliet 
eveneens ter sprake. Hij gaf een presentatie waarin vier varianten uitgebreid aan de orde 
kwamen. Dorpsbelang gaf vooraf aan de uiteindelijke keuze aan de dorpsbewoners te laten 
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maar formuleerde wel een aantal noodzakelijke voorwaarden; a) de veiligheid van alle 
dorpsbewoners, zowel fietsers als voetgangers, b) bereikbaarheid van alle perrons van 
station Wolfheze, c) bereikbaarheid van zuid naar noord en vice versa gedurende de 
bouwperiode, d) zoveel mogelijkheid van behoud van recreatieterrein en de Van 
Mesdagweg, e) behoud van het P+R terrein in de buurt van de nieuw aangelegde 
parkeerplaatsen. Het is de verwachting dat de keuze (waarschijnlijk een combinatie van de 
vier varianten en aanvang van werkzaamheden 3 tot 6 jaar duren. 
V.w.b. de aanpassingen aan de spoorwegovergang gaf Dorpsbelang te kennen 
onverminderd urgentie te eisen op korte termijn, ongeacht start werkzaamheden van de 
eventuele ondertunneling. Duidelijk is geworden dat de oplossing zoals eerst voorgesteld - 
een bredere overweg met slagbomen op de voetgangersoversteek als veilige wachthaven - 
niet wordt uitgevoerd. De investering is te hoog in relatie tot de mogelijke komt van een 
tunnel. ProRail heeft aangegeven een andere oplossing te hebben, maar welke dat is, is 
nog niet bekend. 
 
Contact wijkagent; 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) 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 medewerkers Beveiliging van Pro Persona controleren actief 
de beelden van deze camera’s om zo in beeld te hebben wie zich op het terrein bewegen. 
Gegevens kunnen altijd door de Officier van Justitie worden opgevraagd. De in november 
ingestroomde groep patiënten maken het ophangen van extra camera’s noodzakelijk. De 
wijkagent verwacht niet dat deze instroom voor grotere onveiligheid in Wolfheze zal zorgen.  
De inbraken die in Wolfheze plaatsvinden worden veelal gepleegd door 
gelegenheidsdieven. Zij benadrukt dat inwoners preventief maatregelen kunnen nemen om 
zo inbrekers te ontmoedigen. In november was de politie aanwezig op het Dorpsplein 
(buurtent) tezamen met de brandweer en bestuursleden van Dorpsbelang Wolfheze om zo 
de dorpsbewoners in de gelegenheid te stellen in gesprek te gaan over preventie en 
veiligheid.  
 
Bijeenkomsten en activiteiten 
Het bestuur van Dorpsbelang heeft naast de informele overleggen en bijeenkomsten acht 
keer vergaderd. De jaarlijkse ledenvergadering vond in Sonneheerdt op 19 maart 2018  
plaats. Naast de gebruikelijke agendapunten wordt aan deze avond een thema 
toegevoegd. Het afgelopen jaar stond deze in het teken van de sociale cohesie. 
 
2018 kan ook het jaar van Sterk Wolfheze genoemd worden. Het bundelen van krachten 
om samen tot het beste resultaat te komen. Voorafgaande de jaarvergadering vond op 3 
maart een aftrapbijeenkomst plaats in de Beatrixschool en SV Wodanseck. Een discussie 
over ideeën voor activiteiten, het onderbrengen van activiteiten op plekken in het dorp, de 
communicatie en informatievoorziening en de betrokkenheid van inwoners als actief 
vrijwilliger. Een vruchtbare bijeenkomst. 
 
Tijdens de jaarvergadering werd door de werkgroep Sterk Wolfheze verslag uitgebracht van 
de bevindingen van die avond en het al eerder uitgebrachte gedegen onderzoeksverslag 
(aanleiding was het sluiten van De Burcht). Het bleek dat de betrokkenheid op elkaar in 
Wolfheze groot is; maar dit moet ook georganiseerd worden. Men wil zich inzetten 
(vrijwilligerswerk) maar men wil zich niet verbinden en het liefst dat dit gecoördineerd 
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wordt door een overkoepelend orgaan: het vinden van mensen is een lastige klus. Het 
ontbreken van een dorpshuis is jammer maar dit hoeft Wolfheze niet te belemmeren; er zijn 
voldoende alternatieven. Digitaal is veel mogelijk b.v.; Wolfheze doet, Wolfheze viert, en 
men spreekt zich unaniem uit voor een digitale jaaragenda.Heet ook nieuwe inwoners van 
Wolfheze welkom. Hiertoe is in 2018 een nieuwe brochure ontworpen van Dorpsbelang en 
doet al goede diensten. Wens is ook nog steeds een dorpsgids met een overzicht van clubs 
en initiatieven in het dorp. Deze laatste brochure is al ontworpen.  
De oproep werd ook gedaan om eens per jaar bij elkaar te komen om van elkaars expertise 
gebruik te maken; zo blijf je op de hoogte wie vrijwilligers nodig heeft maar ook waar 
subsidies zijn aan te vragen. “samen zijn we sterk”. Laten we de positieve flow waar we 
nu in zitten vasthouden en elk jaar verversen…   
 
In 29 mei werd door Dorpsbelang Wolfheze een dorpswandeling gepland; helaas moest 
deze door overtrekkend zwaar onweer en buien geannuleerd worden. De herkansing kwam 
op 6 september jl. en had als thema Bomen Bijen Borrel. Door de grote opkomst werden 
twee groepen gevormd. Natuurgids Henk Eikholt leidde de inwoners langs de oude bomen 
met een verhaal op het terrein van Pro Persona. De andere groep begon bij de imkers ook 
op het terrein van Pro Persona. Daar kreeg men het grote belang van de bijen uitgelegd. 
Op de helft van de tijd werd er gewisseld zodat men zich over beide onderwerpen  kon 
informeren.  Beide onderwerpen waren een schot in de roos; maar liefst 130  inwoners 
namen deel. Het prachtige weer droeg bij aan het succes van deze avond. De borrel na 
afloop maakte dat men elkaar en het dorp nog beter leerde kennen.  
 
Door de natuur om ons heen blijft het contact met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 
een haast vanzelfsprekende zaak.  
 
Op 22 september riepen we samen met Sterk Wolfheze op om mee te doen met Burendag 
met afsluitend een vrijwilligersmarkt. Men kon kiezen om mee te helpen met het rooien van 
de bomen op het imkerterrein of zich in te zetten voor de tuin van de school. Na afloop was 
er de mogelijkheid zich op te geven voor een van de vele vacatures op vrijwilligersgebied. 
Door het ophangen van al die vacatures aan een waslijn werd goed zichtbaar hoeveel 
vrijwilligers er wel niet gezocht worden. Het werd als een leuke inspirerende dag ervaren en 
er vonden tal van gezellige contacten plaats. De publicatie van alle vacatures in de 
Wolfskreet leverde een behoorlijk aantal enthousiaste reacties op. Het geeft goed weer hoe 
belangrijk de rol van de Wolfskreet is als informatiemedium. Op 16 maart is de volgende 
activiteit: NL Doet met klussen bij het Glidermuseum. Een mooie verbinding met de 75e 
herdenking van de Airborne 
 
In september jl. is in de omgeving en ook in Wolfheze opnieuw stilgestaan bij de 74ste 
Airborneherdenking.  Ook dit jaar was er de gebruikelijke kranslegging bij het monument in 
ons dorp. In verband met de stromende regen stelde Jan Aalderink zijn tent beschikbaar 
zodat het wederom een indrukwekkende gebeurtenis werd mede door aanwezigheid van 
een aantal hoogbejaarde veteranen. Een aantal inwoners heeft het initiatief genomen om in 
2019 activiteiten te ontwikkelen rondom de Airbornemaand. Dorpsbelang ondersteunt dit 
inititatief van harte, bijvoorbeeld door haar juridische status aan te wenden voor de 
coöridinatie van bankzaken of de aanvraag van subsidies. 
 
Duurzame energie.  
Het plan van de regering is om alle gemeentes in 2040 energie neutraal te hebben heeft de 
aandacht van Dorpsbelang. Uiteraard willen we ons graag blijven informeren over nieuwe 
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ontwikkelingen op het gebied van andere vormen van energie. Zo deelden we de site van 
een landelijk initiatief ‘Zonnewijde” en reageerden een aantal inwoners positief.  
 
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 twijfelt over haar deelname in de komende jaren. 
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 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. 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 over het sluiten van de gymzaal. 
Eind 2017 werd duidelijk dat de basisschool het beheer en de exploitatie van de gymzaal 
van de gemeente zou overnemen. 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" meegaf om een gezonde 
financiële exploitatie van de gymzaal te waarborgen De onderhandelingen zijn afgerond en 
dit afgelopen jaar heeft de gymzaal onder auspiciën van het overkoepelende orgaan 
gefunctioneerd. De hoop dat er voldoende vrijwilligers zouden zijn om de school te 
ondersteunen is niet uitgekomen. Het organiseren van de vrijwilligersmarkt hoopte hierin te 
voorzien. Voor de toekomst is het nodig dat er meer gebruik gemaakt wordt van de locatie, 
meer vrijwilligers het schoonmaken willen steunen en/of ingezet willen worden voor het 
tuinonderhoud van de school.   
 
Financiën 
Zoals eerder is toegelicht is de gemeentelijke subsidie afgebouwd naar nul. De 
aanvankelijke financiële zorgen voor de directe toekomst zijn inmiddels minder groot door 
een eenmalige input van de gemeente. De penningmeester stelt jaarlijks een begroting op 
aan de hand van de jaarlijks terugkerende kosten en de geplande activiteiten. Op de 
jaarvergadering van 2019 doet het bestuur het voortstel aan de leden om de contributie te 
verhogen van € 6,00 naar € 7,50 per huishouden. Dit om de financiële ruimte van de 
vereniging te vergroten. De betalingsmoraal van de leden verdient verbetering. Teveel 
dienen herinneringen tot betaling te worden verzonden. 
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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. Alle aanvragen in 2018 zijn gehonoreerd. 
 
De jaarrekening wordt jaarlijks door de kascommissie gecontroleerd. 
 
Visie 2019:  

• 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. 

• Aanpassing 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 
• Uitbreiden/vernieuwen website 
• Blijvend informatie opvragen over zorg en welzijn 

 
Speerpunten voor 2019:  

• Aanpassing spoorwegovergang/ondertunneling 
• Bereikbaarheid van alle perrons 
• Vinger aan de pols rond communicatie werkzaamheden Wolfhezerweg 
• Toekomst gymzaal 
• Inpassing nieuwe woningbouw 
• Inzet en initiatieven van inwoners (o.a. Sterk Wolfheze) 
• Het actief opzoeken van samenwerking en samenwerkingsverbanden (verbinden en 

versterken) 
• Contacten met nieuwe inwoners 
• Vernieuwen van de website 
• Airbornemaand september 
• 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 Wolfheze 


	Jaarverslag 2018/Jaarplan 2019 Dorpsbelang/Dorpsplatform Wolfheze

