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De online jaarvergadering op donderdag 15 april 2021 was geen saaie behandeling van de 
jaarstukken, maar korte video's waarin elk bestuurslid inging op zijn of haar eigen portefeuille. Op 
die manier kwamen de onderwerpen die een belangrijke rol spelen in het dorp allemaal aan bod. 
Over de opkomst viel zeker niet te klagen. Dertig inwoners sloten aan bij de vergadering, bij twee 
aanmelders ging het openen van de link helaas niet goed. Zij konden de vergadering dan ook niet 
bijwonen. Ook een aantal deelnemers vanuit de gemeentepolitiek schoven aan.  Aan het einde 
veel lof voor afwisselende manier waarop de online vergadering was vormgegeven. 
 
Veel nieuwe gezichten bij de jaarvergadering. Dorpsbewoners die hier nog maar net wonen, maar 
ook de (digitale) dorpsgenoten die hier al langer wonen. Een opmerking die dan ook gemaakt werd 
was om een volgende keer - als het weer online moet - de digitale inwoners te vragen om met name 
ouderen te vragen bij hen te komen om zo toch de vergadering bij te wonen. Uiteraard corona-proof. 
Een suggestie die we volgend jaar graag in gedachten houden.  
Alle onderwerpen kwamen aan bod door korte video's waarin elk bestuurslid vertelde over zijn of 
haar portefeuilles, de ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar en soms een vooruitblik. Steeds 
kwam een deel aan bod, waarna alle aanwezigen vragen konden stellen of een toelichting vragen.: 
 
Bij de zorg kwam ‘het BIC‘ bij Pro Persona aan de orde. De vraag werd gesteld waar de naam BIC voor 
staat (Beveiligde Intensive Care) en welke patiënten daar verblijven. Tom Felder van Pro Persona 
verduidelijkte dat hier om psychiatrische patiënten gaat die intensieve begeleiding nodig hebben. 
Deze afdeling in Wolfheze functioneert inmiddels twee jaar, Een delegatie van Dorpsbelang kreeg 
desgevraagd een rondleiding en uitgebreide uitleg over de werkwijze.  
Over het slopen van de Burcht werd de vraag gesteld waar de daar opgehangen AED een nieuwe 
bestemming gaat krijgen. Over de nieuwe locatie zal goed nagedacht worden omdat de 6 minuten 
afstand altijd gewaarborgd moeten worden. Het is wenselijk dat straks een overzicht opvraagbaar is 
waar de AED’s in het dorp hangen. Bij de Hartstichting is op internet alles opvraagbaar volgens 
Annemiek Nijeboer.  
Bij infrastructuur werd de suggestie gedaan dat Dorpsbelang het initiatief zou moeten nemen om 
een bijeenkomst te organiseren over de ondertunneling. Het bestuur wijst die suggestie niet af, maar 
vindt wel dat de gemeente hier die rol zou moeten spelen. Zeker nu vanuit de wethouder Marinka 
Mulder is aangegeven dat de ondertunneling een pilot vormt in de participatie. De vraag wordt 
gesteld wat hier het woord ‘participatie’ inhoudt?  Dit is nog niet duidelijk uitgekristalliseerd, maar 
we kunnen ons voorstellen dat er zoveel mogelijk inwoners betrokken gaan worden. Dat dit ook 
digitaal mogelijk is voor grote groepen mensen weten we inmiddels en hoeft geen excuus te zijn.   
 
Ook over de Adviesgroep Verkeer Wolfheze (AVW) werd een vraag gesteld. "Is er een connectie 
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tussen AVW en Dorpsbelang?" Het bestuur gaf aan dat die er niet is. "De AVW is een zelfstandige 
groep die een aantal mensen vertegenwoordigt. Zij nemen over een aantal zaken een standpunt in. 
Dat is hun goed recht, zoals dat dat het recht van ieder is. Het is ook goed dat specifieke groepen 
extra aandacht krijgen bij de plannen voor de ondertunneling, zoals de bewoners van Het Schild. 
Toegankelijkheid is belangrijk”. Wij (Dorpsbelang) nemen echter geen standpunt in. Het zijn alle 
inwoners die geïnformeerd moeten zijn en hun mening moeten kunnen geven.   
 
De financiën werden ouderwets via een powerpoint vertoond. Twee jaren kwamen aan de orde (in 
2020 verviel de jaarvergadering door corona). De Airborne festiviteiten in 2019 hebben nog een 
positief saldo. Frans Kappen, één van de leden van het Airborne Comité Wolfheze 75 deed de 
suggestie deze gelden te benutten voor dorpsactiviteiten. Die suggestie wordt verder opgepakt en 
uitgewerkt, zoals dat de andere leden van het organiserende committee gevraagd zal worden 
daarmee in te stemmen. De vraag wordt vanuit de aanwezigen gesteld of er een gedachte schuil gaat 
achter het relatief grote vermogen. Voorlopige uitleg wordt gegeven dat er een buffer moest bestaan 
voor de onverhoopte hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bestuursleden. Het bestuur zal zich 
daarop nader bezinnen.  
De kascommissie bestond dit jaar uit Mirjam Salomé en Martin de Graaff (Martin nam de 
leeggevallen plaats van Bob Ullman in, die dit afgelopen jaar kwam te overlijden). Mirjam leest de 
bevindingen van de kascommissie voor. Zij spreekt ook namens Martin haar dank uit aan de 
penningmeester de heer J. Huizenga, voor het beheer en opzet van de jaarstukken en verzoekt de 
Algemene Ledenvergadering, décharge te verlenen aan het bestuur, hetgeen door het opsteken van 
handen gebeurt.  Martin en Mirjam worden door de voorzitter hartelijk bedankt, Mirjam voor het 
doen van deze controlerende taak over vele jaren. Vervolgens wordt gevraagd of er belangstellenden 
zijn die deze taak voor volgend jaar op zich willen nemen. Martin wil dit graag nogmaals doen en Julia 
sluit zich daar volgens goed nieuw gebruik bij aan.  
 
Julia Donkers en Harry Davids namen afscheid van het bestuur. Wethouder Leonie Rolink bedankte 
beiden met een persoonlijk woordje. Harry werd door haar aangeduid met de volgende 
omschrijvingen; stille kracht voor Wolfheze, betekenisvol!, een doener! een meedenker! creatief! 
oplossingsgericht!, een voorbeeld. Maar ook gewaardeerd om zijn inzet voor een goede 
infrastructuur in Wolfheze. Goede gesprekspartner voor de gemeente, zowel voor het college als 
voor medewerkers. Vooral rond de spoorwegovergang en de ondertunneling praatte hij actief mee. 
Maar ook met het oog op de kunst had hij zijn inbreng. Bijvoorbeeld hoe de fietsroute “Renkum eert 
zijn oude meesters“ uitgebreid kan worden naar Wolfheze en hoe bijvoorbeeld een wandelroute 
rondom kunst in verbinding met natuur georganiseerd kan worden. Maar ook zijn laatste actie van 
Dorpsbelang om een kaart te ontwerpen samen met  kunstenaar Paolo Sistilli met het meesturen van 
zaden werd deze  een voorjaarsgroet met een gedicht. Gelukkig blijft Harry als Wolfhezenaar in ons 
midden. Martin de Graaff wil in aanvulling op de opsomming van Leonie nog graag de grote 
fotocollectie noemen die Harry van ons dorp heeft gemaakt en aangelegd. Deze prachtige foto’s 
mogen zeker niet verloren gaan en zullen gekoesterd moeten worden.  
 
Over Julia Donkers bedacht Leonie de volgende steekwoorden; een gezellige en topverbinder. Maar 
ook een grote organisator. Actief bij Sterk Wolfheze, die zeker in coronatijd veel verbindingen heeft 
gelegd tussen vrijwilligers en hulpvragers. Niets is Julia te gek: Een aantal voorbeelden: organiseren 
van kinderactiviteiten, Sinterklaascomité, de dorpskerstboom, verbinding met de Beatrixschool en de 
gymzaal, NL Doet. Mede organisator van burendag, organiseren van de landelijke opschoon dag,  
opknappen van de gymzaal. Maar Julia is ook van de catering. Voor de Dorpswandeling regelt Julia de 
flesjes water of appeltjes voor de dorst. We gaan Julia enorm missen. Maar gelukkig blijft Julia actief 
voor ons dorp. En zoals ze zichzelf al de geuzennaam gaf; een “initiatievenfabriek!” 
Aan beiden een hartelijk “DANK JULLIE WEL”. Niet alleen vanuit de inwoners van Wolfheze maar ook 
namens het college van B&W dank voor al jullie vrijwilligerswerk. Het valt niet mee om bij een 
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digitale bijeenkomst een bos bloemen te overhandigen. Daarom krijgen Julia en Harry deze morgen 
thuisbezorgd.   
 
Ook het bestuur bedankte beiden voor hun werk en inzet in de afgelopen jaren. Harry verraste de 
aanwezigen met een persoonlijke videoboodschap. Bestuursleden Jakob Huizinge en Hella van den 
End werden herkozen. Voor Hella werd dispensatie op de statuten verleend door de aanwezigen, 
omdat zij start met een vierde termijn. 
Bijzondere afsluiting was de video van secretaris Noortje Gihaux. Een prachtig verhaal dat uitnodigt 
om het terrein van Pro Persona te bezoeken, te wandelen en te genieten van de natuur, gebouwen 
en beeldhouwwerken. De folder met de beeldenroute op het terrein van Pro Persona zal in de 
stationswinkel opgehaald kunnen worden. Vragen vanuit de aanwezigen worden gesteld over de 
toegankelijkheid van het terrein. De aanwezige verbodsborden en beveiligingscamera’s hebben 
betrekking op de ontmoediging van drugsdealers die in de aanwezige patiënten een dankbare 
afname zien. Het gebruik van drugs is voor de patiënten namelijk niet toegestaan. De inwoners uit 
het dorp zijn wel degelijk van harte welkom op het terrein.  
Tom Felder vraagt op aanvulling op de aandacht voor het terrein van Pro Persona ook aandacht voor 
het project de Beweegtuin die in ontwikkeling is. Tom, Julia en Jakob zullen zich over verdere 
mogelijkheden vanuit het Sportakkoord buigen en ook contact zoeken met de buurtcoaches vanuit 
dit project.   
 
Een van de aanwezigen (de heer Hottentot) noemt het Wild opvang Centrum in Doorwerth en vraagt 
zich af of dit mogelijk voor Wolfheze van belang is, net als informatie rond wetgeving (de WBTR) 
wellicht voor het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze van belang.  
 
Rondvraag De reacties op de bijzondere opzet van de online avond zijn positief. Toch is te hopen dat 
de volgende jaarvergadering weer gewoon ergens in een zaal is, waar iedereen elkaar gewoon kan 
ontmoeten. 

• Annemiek wil tenslotte nog even aandacht vragen voor de initiatieven rondom de aanleg van 
Glasvezel van Delta Fiber. Dorpsbelang wil geen reclame maken voor een specifieke 
aanbieder maar wil wel ruimte geven op de website om te adverteren.  

• Servi wil graag ieder oproepen om deel te nemen aan de oranjeactiviteiten op de komende 
Koningsdag 27 april.   

• Over de nieuwbouw (Open Hof kerk, Ontwikkeling Balijeweg) is nu nog niets concreets 
bekend. Zodra er iets te melden is, zal met de inwoners daarover gecommuniceerd worden.  

 
Sluiting: Siny dankt de aanwezigen voor de aanwezigheid en bijdrage deze avond. Wij hopen samen 
met de Oranjevereniging nog een ontmoeting te organiseren zodat wij ons in 2021 nog eens een 
drankje kunnen drinken. De videofilmpjes van vanavond zijn via onze site terug te kijken (zie onder 
kopje ‘bestuur’. Iedereen van harte een goede zomer en een goede gezondheid toegewenst.  
 
 
Noortje Gihaux; secretaris Dorpsbelang Wolfheze 
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