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Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Wolfheze d.d.  23 maart 2017 
 
Welkomstwoord  
Voorzitter Martin de Graaff heet een 50 tal leden -waaronder ook het bestuur en de heer Hans van Ros 
(kerkbestuur) en andere belangstellenden hartelijk welkom. Er zijn een aantal afmeldingen, waaronder een 
aantal raadsleden die andere verplichtingen hebben. Op iedere stoel heeft iedereen een “pluim” aangetroffen. 
Deze staat symbool voor de waardering die we willen uitspreken voor de inwoners van Wolfheze. Wolfheze 
werd genomineerd, de inzet voor de statushouders door een groot aantal vrijwilligers verdient veel respect. De 
folder met de visie 2020 wordt gebruikt en geeft een positieve kijk op Wolfheze. Vandaar dat mensen die hun 
huis te koop staat het graag willen gebruiken.  
 
Terugblik en vooruitblik 
Martin haalt enkele punten aan uit het jaarverslag 2016, hij blikt ook alvast vooruit naar 2017. In het jaar 2017 
is de subsidie die Dorpsbelang van de gemeente ontvangt in het geheel stopgezet. Ook in het afgelopen jaar 
vindt regelmatig overleg met de andere platforms plaats, en ook met Jasper Verstand bestaat een goed 
contact. 
 
De weekmarkt draait goed, het ontbreken van een groente kraam wordt ook nu weer genoemd. Extra 
aandacht wordt gevraagd voor de groentekraam die iedere donderdag 12.15 uur te bezoeken is. Locatie het 
Schild. Frans zal laatste informatie aanvullen op de website van Dorpsbelang. 
 
We zijn blij met de uitgave van de Wolfskreet, De buurtbladen Hoog en Laag, en Rijn en Veluwe met het 
gemeentenieuws. 
 
Er zijn in een aantal weekenden werkzaamheden geweest bij de spoorwegovergang, waarmee het langdurige 
meningsverschil tussen ProRail en de NS lijkt opgelost. De aanleg van de verbeterde spoorwegovergang is 
echter nog niet gepland. Dit geldt ook voor de werkzaamheden aan de Wolfhezerweg. Deze is nog steeds niet 
ingericht als 30km weg. Dit heeft zijn oorzaak in een meningsverschil tussen provincie en gemeente met als 
insteek dat zij deze weg alleen willen overnemen wanneer die zich in een goede staat bevindt.  
De borden met de tekst “Waaks Wolfheze” zijn zo klein dat je bijna een vergrootglas nodig hebt om te lezen 
wat er op staat.  
 
Het verslag van de vorige jaarvergadering, en het gecombineerde  jaarverslag 2016 / jaarplan 2017 worden 
vastgesteld door middel van applaus door de aanwezigen.  

 
Financiën 
Penningmeester Peter Jasperse geeft een toelichting op het financieel overzicht 2016. Hij licht toe dat het  
overschot van € 1.134,84  zijn oorzaak heeft dat het afgelopen jaar meer leden hun bijdrage hebben betaald 
en de subsidie voor de folder iets hoger was dan de gemaakte kosten, en er minder evenementen in 2016 
waren. Verder was er dit afgelopen jaar geen subsidie van de Wolfskreet aangevraagd omdat zij nu 
voldoende inkomsten uit advertenties genereren. Vanuit de aanwezigen wordt opgemerkt dat er geen 
begroting is voor te verwachten evenementen. Om de wens tot evenementen mogelijk te maken wordt 
gesuggereerd om de bijdrage te verhogen naar 10 Euro. Een besluit waar het bestuur nog terughoudend in 
wil zijn. 
 
Vervolgens wordt er gesproken over de “wanbetalers”. Het bestuur legt uit dat automatische incasso geen 
oplossing is: de kosten zijn hoger dan de baten. Om deze achterstanden te innen wordt veel werk verzet: 
mensen krijgen verschillende keren een verzoek tot betaling. Na 2 jaar de status van wanbetaler wordt het lid 
doorgestreept. 
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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. 
Noortje Gihaux en Martin de Graaff hebben zich beiden bereid verklaard hun bestuursfunctie met drie jaar te 
willen verlengen, hetgeen met applaus wordt vastgesteld. Engel Tjenk Vos heeft door het accepteren van een 
andere vrijwilligersklus minder tijd en besloot haar bestuurslidmaatschap na zeven jaar neer te leggen. Engel 
Tjenk wordt door Martin heel hartelijk bedankt voor haar inzet en krijgt om dit te onderstrepen als dank een 
boeket en een cadeaubon. Harry Davids heeft zich aangemeld als haar opvolger en hij stelt zich aan ons 
voor. Harry is sinds zijn pensionering actief als vrijwilliger voor Het Schild en bij het taalcafé voor de 
statushouders in ons dorp. Een aanbod dat door de aanwezigen met applaus wordt onderstreept.  
 
Rondvraag 

• Een vraag wordt gesteld over het kilometerbord bij het Hazeleger. De locatie van het bord is zeer 
onlogisch waardoor het aan het oog onttrokken wordt. Martin zal deze opmerking doorspelen aan 
onze wijkagent Lucy Mons.  

• Aandacht wordt gevraagd voor het wild parkeren o.a. bij de Duitsekampweg. Daardoor wordt de berm 
kapot gereden.  

• Mevrouw Roelie Bressen vraagt aandacht voor de naamgeving “bewoners van het Schild”. Zij vraagt 
liever niet te spreken van het blindenhuis….  

• Ellen Ninaber mist openheid, ze zag graag meer verbinding samen met de bewoners van het Dorp.  
Als voorbeeld noemt zij de visie 2020. Destijds in de visie 2015 gemaakt door een werkgroep. Martin 
verwijst naar de dorpsavond, waarin iedereen ideeën heeft aangedragen die verwerkt zijn in de visie 
2020 waardoor deze visie wel degelijk uit ons midden is ontstaan.  Verder verwijst hij naar het 
genoemde gebrek aan initiatieven; het bestuur staat open voor alle initiatieven. Deze zijn van harte 
welkom en we zien ze graag tegemoet.  

• Annemiek wijst op de verschuiving van het taalcafé van woensdag naar donderdagavond.  
• Roelie Bressen informeert naar een meer specifieke omschrijving van Renkum voor Elkaar. Dit naar 

aanleiding van de avond rondom het nieuwe Naoberschap.. Wat is het verschil met de andere 
hulpinstanties? Peter Bosman (Renkum voor elkaar) vat de werkzaamheden samen. RvE is een 
paraplu, een organisatie die processen begeleidt. Te denken valt aan zorgmijders, jeugdwerk, sociale 
werkers die maatschappelijk werk taken hebben, maar ook buurt bemiddeling. Wanneer Frans 
samenvat: dus daarmee een opvolger van Solidez ? wordt dit door Peter hartgrondig ontkend… 
waarmee de taken RvE  nog steeds niet helemaal duidelijk lijken.  
 

 
De toekomst van De Burcht of de toekomst van het Dorpshuis 
 
Dorpsbelang heeft het onderwerp op de agenda gezet nu de Protestantse Gemeente Oosterbeek - Wolfheze 
(PKN) vanaf 1 januari de Open Hof Kerk en ook de Burcht gaat afstoten. Hoe zien we als dorp het dorpshuis 
van de toekomst? 
 
Hans van der Ros, voorzitter van het college van Kerkrentmeesters van de PKN geeft in zijn inleiding aan dat 
het afstoten vast staat. Ook de overeenkomst met de beheerder van de Burcht, Marcel Rowaan, wordt per 1 
januari beëindigd. Feitelijk betekent dit sluiting van de kerk en De Burcht per die datum, tenzij andere opties 
mogelijk zouden blijken. De kerk legt toe op de Burcht, zo'n € 8.000 per jaar. 
 
De wens om een Dorpshuis in het dorp te hebben werd breed ondersteund. In welke vorm was voer voor 
discussie. Sommigen gaven aan te hechten aan De Burcht als dorpshuis, voor anderen kunnen functies en 
activiteiten ook elders in het dorp worden ondergebracht zoals in Het Schild, Pro Persona, Wodanseck of De 
Slenk. 
 
Echt fel werd het even toen onduidelijkheid bleef bestaan over de huidige activiteiten die in De Burcht worden 
gehouden. De beheerder wilde zich daar niet over uitlaten. Hans van der Ros van de PKN gaf aan dat het 
aantal activiteiten een dalende tendens vertoont. 
 
Het in stand houden van De Burcht op eigen kracht lijkt onbegonnen zaak. In een telefoongesprek vlak voor 
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de bijeenkomst met wethouder Hermine van den Berg, maakte zij duidelijk dat de gemeente niet investeert in 
gebouwen. Daarmee zou de hele aankoop en exploitatie ten laste komen van het dorp. Iemand stelde voor 
elke inwoner - als een soort coöperatie - te laten bijdragen. Dorpsbelang maakte duidelijk zeker niet bereid te 
zijn De Burcht te gaan exploiteren of daar het voortouw in te nemen. 
 
Wat vooral de boventoon voerde in de discussie was de onzekerheid en onduidelijkheid voor wat betreft de 
toekomst. Is er behoefte aan een Dorpshuis (als begrip) en zo ja hoe dan? Een aantal aanwezigen toonden 
de bereidheid om in een werkgroep zitting te nemen. Zij gaan inventariseren hoe het verder moet en kan met 
een toekomstig Dorpshuis voor Wolfheze. Dat De Burcht daarin nog een rol vervult lijkt zeer onwaarschijnlijk. 
 
 
 
 
Noortje Gihaux; secretaris Dorpsbelang  


