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Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Wolfheze d.d.  19 maart 2018 
 
Welkomstwoord  
Voorzitter Martin de Graaff  heet een 50 tal leden - waaronder ook het bestuur en de heer Tom Zewald 
directeur Pro Persona - van harte welkom. Allereerst worden de bestuursleden voorgesteld; op de wisseling 
in het bestuur zal later op de avond worden ingegaan. De avond zal uit twee gedeeltes bestaan; vóór de 
pauze het zakelijk deel waaronder het afscheid van de huidige en benoeming  van de nieuwe 
penningmeester en de herbenoeming van Hella van den End voor haar derde termijn. Het gedeelte na de 
pauze zal worden besteed aan de evaluatie van de bijeenkomst Sterk Wolfheze van 3 maart jl. en de 
presentatie door Anna Falk van het digitale platform sterkrenkum.nl 
 
Deel 1 
Terugblik en vooruitblik 
Martin heet allereerst de nieuwe leden van Dorpsbelang van harte welkom.  Dorpsbelang is blij met hen; ook 
al halen we ze niet in met tromgeroffel en de Fanfare aan huis, we zullen van af nu meer aandacht aan hen 
besteden door een attentie voor hen klaar te hebben. Aan de brochure nieuwe stijl wordt hard gewerkt. 
Vervolgens wordt datgene genoemd dat het bestuur in 2017 zeer bezighield. Zoals; a) de sluiting van De 
Burcht per 1-1-2018, b) de dreigende sluiting van de gymzaal, c) het plan van ProRail om een Traverse te 
willen bouwen, c) de gevaarlijke spoorwegovergang en d) de reconstructie van de Wolfhezerweg.  

Ad. a; We besloten tijdens de vorige jaarvergadering dat een werkgroep aan het werk zou gaan om 
de gevolgen van de sluiting van De Burcht te inventariseren. We zijn de werkgroep daarvoor 
dankbaar. Zie daarvoor het gedeelte na de pauze. 
Ad. b; het dorp heeft zich helder uitgesproken over deze dreigende sluiting van de gymzaal. 
Dorpsbelang heeft zich namens het dorp  in de raad uitgesproken tegen sluiting en ook de media 
hebben onze protesten daarover weergegeven. Met als gevolg dat de directie van de school hun 
overkoepelend orgaan Trivium bereid gevonden heeft om eigenaar te worden van de gymzaal op 
voorwaarde dat de gemeente een financiële injectie wilde geven voor het achterstallig onderhoud 
aan onder andere het dak. Onlangs kon het contract door gemeente en directie worden 
ondertekend. 
Ad c; de bijeenkomst in Het Schild met ProRail inzake de Traverse werd een onstuimige bijeenkomst. 
De mening van het dorp was niet mis te verstaan, waarna Pro Rail zich onlangs mede onder druk van 
de politiek genoodzaakt zag om het plan (vooralsnog) in te trekken. Nu wordt gezocht naar een 
goedkopere en betere oplossing waar ook de onveilige spoorwegovergang in meegenomen wordt. 
Ad d; de reconstructie van de Wolfhezerweg zal binnenkort uitgevoerd worden. De verschillende 
sessies met vertegenwoordigers uit het dorp hebben een goed resultaat opgeleverd. De gemeente is 
inmiddels eigenaar van de Wolfhezerweg geworden, wat voor ons als voordeel heeft dat de 
gemeente een gemakkelijker gesprekspartner is. Vervolgens wordt het verslag van de jaarvergadering 
2017 met applaus vastgesteld.  

 
Frans licht het jaarverslag 2017 en jaarplan 2019 toe;  
Het bestuur heeft onlangs een achtste actief lid welkom geheten (een bestuurslidmaatschap is vanwege het 
maximaal aantal bestuursleden van zeven zoals vastgesteld in de statuten niet mogelijk);  door de veelheid 
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aan onderwerpen zijn we blij een extra adviseur in ons midden te weten, waardoor de werkdruk iets minder 
groot zal worden. 
 
De website van Dorpsbelang is aan vervanging toe; een bedrag hiervoor wordt gereserveerd. De digitale 
nieuwsbrief wordt momenteel aan 294 abonnees verspreid en voorziet duidelijk in een behoefte. Verder 
laten we van ons horen via de 5 publicatiekastjes in het dorp. 
De samenwerking met de media is goed, waardoor de mensen uit de regio op de hoogte zijn van het reilen 
en zeilen in het dorp.  
 
De plaatsing van de kerstboom leek niet in een gunstig gesternte te gebeuren; de wet van Murphy leek van 
toepassing; lostrekken van een gasleiding, het ontsteken bij stromende regen, het omvallen van de boom bij 
de grootste storm van jaren,  en schade die daarbij ontstond. De restanten van de boom zitten nog steeds in 
de buis, waardoor deze vervangen moet worden. Het doen vervangen van de buis is nog in bespreking met 
de gemeente. Ondanks alles zijn we blij met de schenking van deze particuliere boom, toch zal de boom voor 
2018 vrijwel zeker van Natuurmonumenten komen.  
 
De dorpswandeling 2.0 in mei  jl. is een groot succes geworden; we verwelkomden 75 belangstellenden. Het 
was prachtig weer om een boeiende wandeling te maken en af te sluiten met een excursie en drankje bij de 
Henriëttehoeve.  
Dit geldt ook voor de natuurwerkdag van september jl  die bij iets minder belangstelling en vooral minder 
goed weer plaatsvond. Het was een extra leuke kans om als intermezzo samen met Natuurmonumenten op 
het ecoduct te mogen kijken.  
In de discussies over de bouwplannen van Willemsen Naaldhout grijpen we de kans aan om het gasloos 
bouwen te bepleiten.  
Het bestuur heeft  wat bedenkingen bij de groep ‘Renkum voor elkaar’. Sinds het vertrek van Solidez lijken er 
gaten in de expertise te vallen. We vragen aan Peter Bosmann; vertegenwoordiger van Renkum voor elkaar 
hier straks nog nader op in te gaan.  
 
De hoogte van de bijdrage voor het lidmaatschap van Dorpsbelang werd vorig jaar verhoogd naar 6 euro per 
jaar; het blijft een zorgpunt dat het aantal niet betalende leden constant blijft. Gelukkig zijn er een aantal 
leden die een hogere  bijdrage overmaken waardoor de pijn minder groot is. 
 
Geconstateerd wordt dat vanuit de verenigingen minder vaak een beroep op een bijdrage gedaan wordt. Er 
wordt door Ellen Ninaber opgemerkt dat het wellicht ook onbekendheid is met de mogelijkheid van een 
subsidieaanvraag. Eén van de voorwaarde is dat een begroting kan worden overlegd. Hoogte van het bedrag 
is maximaal 125 Euro. Bij deze worden initiatiefnemers uitgenodigd om voor 2018 een verzoek in te dienen.  
 
Vervolgens loopt Frans de actie-en speerpunten uit het verslag nog langs. Duidelijk wordt dat alle punten 
onze aandacht hebben. Tenslotte worden nog een paar foto’s getoond van o.a. de reddingsactie op de 
spoorwegovergang  waarbij we ons realiseren hoe kwetsbaar onze overgang is. De foto van de ijsbaan in 
februari  jl. toont de inzet van een  nieuwe groep vrijwilligers die de ijsbaan in 2018 mogelijk maakte.  
 
Tom Zewald gebruikt de kans om te melden dat woensdag aanstaande een bijenboom op het terrein 
geplaatst zal worden. Hij nodigt ieder uit daarbij aanwezig te zijn. 
 
Het gecombineerde  jaarverslag 2017 / jaarplan 2018 (met een wijziging dat de 75e Airborne pas in 2019 
plaatsvindt) wordt vastgesteld door middel van applaus door de aanwezigen. 



I 

Financiën 
Peter licht het financieel overzicht 2017 toe. Peter  meldt dat  we in een eerder stadium hebben aangegeven  
dat de gemeentelijke subsidie aan Dorpsbelang in 2017 werd stopgezet; onlangs liet de gemeente weten 
alsnog een klein bedrag te willen doneren. De vraag wordt gesteld dat de toegezegde gift van de gemeente 
nog niet zichtbaar is. Dit - nog onbekende bedrag - is nog niet binnen en is daarom ook nog niet opgenomen 
in het financieel jaarverslag. Deze bijdrage zal  pas volgend jaar zichtbaar zijn. 
 
Op de opmerking over de onbekendheid met de mogelijkheid van aanvragen voor subsidie, zegt Martin toe 
dat hier meer bekendheid aan gegeven zal worden. De vraag aan de kascommissie of zij nog 
onregelmatigheden hebben geconstateerd wordt door Frans Kappen ontkennend beantwoord. Frans en 
Mirjam hebben alles kunnen inzien en geven Peter een compliment voor de nauwkeurige wijze van 
registreren. De aanwezigen geven met applaus hun instemming aan het financieel overzicht 2017 en het 
bestuur wordt décharge verleend.  
 
Bestuurswisseling 
Peter wordt erg bedankt voor de inzet gedurende zes jaren; Martin overhandigt hem een cadeaubon en een 
bierpakket. Vervolgens wordt Jakob Huizinga als zijn opvolger voorgesteld; hij vertelt dat het komend 
afscheid van Peter Jasperse hem aanleiding gaf zich te melden als potentiële opvolger. Hij heeft ervaring met 
tal van maatschappelijke bestuursfuncties ook op financieel gebied. Hij woont met zijn gezin nu een jaar in 
ons dorp en denkt dat het aangaan van een bestuursfunctie helpt om je nog meer thuis te voelen.  
 
Vervolgens wordt gevraagd of er bezwaar bestaat aan het verlengen van de bestuurstermijn van Hella van 
den End die i.v.m. haar vakantie met de ‘handschoen’ herbenoemd wordt. Van het klinkende applaus zal zij 
per app een video-opname ontvangen.  
 
Rondvraag;   
Peter Bosmann vertelt desgevraagd iets over de taakgebieden van ‘Renkum voor Elkaar’. Hij is het niet eens  
met de vooronderstelling dat Renkum voor Elkaar een opvolger zou zijn van Solidez, dat is niet het geval. 
Allereerst wil hij Wolfheze bedanken dat Wolfheze zo’n actief dorp is, dat kan niet van alle omliggende 
dorpen zo gezegd worden. Voor de start van Renkum voor Elkaar is breed verkennend werk gedaan.  
Renkum voor Elkaar is een netwerkorganisatie waarin 5 organisaties, onder leiding van Participe de krachten 
bundelen: Odensehuis Gelderse Vallei e.o., Stichting Onderdak, Huis van Renkum ( het geven van begeleiding 
en huiswerkbegeleiding), Stimenz (kortdurende ondersteuning om andere mensen te ontmoeten ) en 
Lumens/Dynamo Jeugdwerk. Ieder is op zijn eigen terrein actief,  - hoewel nog in ontwikkeling-  hard aan het 
werk. Peter hoopt dat het beeld van Renkum voor Elkaar in positieve zin bijgesteld zal kunnen worden.  

 
Martin nodigt ieder uit voor een kwartiertje pauze; in het tweede deel van de avond zal de evaluatie van 3 
maart aan de orde komen, evenals het nieuwe digitale platform ‘sterkrenkum’. 
 
Deel 2 
Evaluatie van 3 maart en “Een bruisend Wolfheze begint bij jezelf” 
 
De discussie speelde zich op twee plaatsen af; de Beatrixschool en Wodanseck. Frans Kappen doet allereerst 
verslag van de discussie met een 45 tal inwoners uit Wolfheze in de kantine van Wodanseck. De 
voorbereiders hadden bedacht om de discussie toe te spitsen aan de hand van een aantal provocerende 
stellingen; De inzet van bewoners en versterking van verenigingen en gebruik van locaties waren hier de 
thema’s. De aanwezigen plakten hun mening op de genoemde stelling en zo kon inzichtelijk worden hoe de 
inwoners denken over de betere inzet van krachten, verenigingen en locaties in de toekomst.  
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Samenvattend;  
Leefbaarheid; De inwoners van Wolfheze zijn  betrokken op elkaar, er is wel degelijk sprake van sociale 
cohesie, men is enthousiast en wil naar elkaar omzien. De rol van de gemeente is hierbij ondergeschikt, 
echter algemeen wordt geconcludeerd dat e.e.a. georganiseerd moet worden.  
Vrijwilligerswerk; men wil zich inzetten op zijn tijd, op adhoc basis,  zich verbinden is een ander verhaal. 
Men vindt vrijwilligerswerk een sociaal gebeuren, vraagt zich af of hier een overkoepelend orgaan kan 
coördineren, omdat het vinden van mensen een lastige klus kan zijn.  
De locaties bij het ontbreken van een dorpshuis;  er zijn genoeg locaties in Wolfheze. Een dorpshuis was leuk 
en prettig, toch kunnen we zonder, door aanwezigheid van alternatieven; daar zal het niet aan liggen.  
De verenigingen; zijn actief ieder op hun eigen gebied; hoe is dit beter te coördineren, zonder dat er van 
overlap sprake is. Wolfheze is trots op zijn verenigingen; ieder heeft zijn eigen identiteit en cultuur. 
Bijvoorbeeld Wodanseck is een prima locatie en kan met een niet al te grote investering opgepimpt worden.  
 
Het commitment uit het verleden is aan het verdwijnen, men zit niet meer te wachten op een 
bestuursfunctie maar wil wel wat doen. Afgevraagd wordt of er een nieuwe vorm nodig is, het optuigen van 
een overkoepelend orgaan zonder dat het te star en te groot gaat worden.  
 
Vervolgens komt Ellen Ninaber aan het woord met de samenvatting van de discussie uit de Beatrixschool; 
hier stonden de locaties,  de voorzieningen, informatie en communicatie centraal. De discussies werden 
gevoerd uit een grote betrokkenheid met het dorp en alles dat er speelt.  
Uit de verschillende flapovers kan het volgende geconcludeerd worden: 

• Bewoners willen van harte meedoen, maar niet gebonden zijn aan een vereniging. 
• Voorgesteld werd om een digitaal cluster  in het leven te roepen: zoals “Wolfheze doet”, “Wolfheze 

viert” en een digitale jaaragenda, zodat je altijd weet wat wanneer en waar gebeurt in het dorp.  
• Bijeenkomsten organiseren waar vraag en aanbod bij elkaar komen, door het opzetten van een 

Flexpool via openbare inschrijvingen.  
• Oproep aan Verenigingen tot breder denken; m.a.w. ‘kom van je postzegel af’ Ga samenwerken, vorm 

een koepel, vernieuw je werkwijze en communiceer.  
• Idee om nieuwe inwoners welkom  te heten, d.m.v. ‘Warm Welkom Wolfheze!!  

 
V.w.b. de locaties die als alternatief dorpshuis in aanmerking komen werd met name gedacht aan de School, 
de Gymzaal en Wodanseck. Alle overigen zijn eveneens waardevol, bijvoorbeeld Sonneheerdt maar minder 
bruikbaar gezien de andere bestemming en bezetting. 
 
Als conclusie mag ook hier getrokken worden dat de inwoners betrokken en positief zijn. Laat maar weten 
waar iets gedaan moet worden, Op de kaartjes stonden tal van positieve reacties over inzet. Deze dag (3 
maart) werd als positief ervaren en is voor herhaling vatbaar. Als groot manco wordt gezien dat niemand het 
totale overzicht heeft, en dus ook niet weet wie benaderd moet worden. 
 
Communiceer via een site, maar ook via de kastjes. Hang flyers op, op de belangrijke punten. Maak een 
digitaal prikbord! Hoe krijgen we de inwoners mee; zodat niet een enkeling de kar hoeft te trekken. De 
veelvuldige inzet van een kerngroep heeft als nadeel dat anderen buiten de boot vallen.  We moeten de 
samenwerking zoeken, o.a. met de school, met  instellingen, met verenigingen, sportclubs. Deel de 
jaaragenda’s  d.m.v. een flexpool waarop iedereen kan intekenen en waardoor er een overzicht is. Vorm een 
koepel, zodat naast elkaar, onder elkaar, gefunctioneerd kan worden en we van elkaar weten.  
 
Het samen sporten (in Wolfheze) werd als positief ervaren. Sporten is een sociale bezigheid. 
 
De dag als vandaag “3 maart” wordt  als positief ervaren en kan herhaald worden voor de jeugd. Laat hen 
ook een mening geven en ideeën aandragen.  
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Uit de ideeën kwamen een paar toppers bovendrijven waar mensen enthousiast over waren; het jaarlijkse 
running dinner, en de instelling van een app-groep; “uitjes en gezelligheid”.  Voor beiden bestond veel 
belangstelling.  
Ellen wordt tenslotte door Martin bedankt voor deze samenvatting; Dorpsbelang zal op bovengenoemde 
input terugkomen.   
 
Vervolgens licht Anna Falk het nieuwe digitale communicatieplatform sterkrenkum.nl toe.  Anna benadrukt 
dat de website nog in ontwikkeling is en nog veel bijgeschaafd en ingevuld moet worden. Het is de bedoeling 
dat de site door al die organisaties, instellingen, bedrijven en verenigingen gevuld mag worden, zolang ze een 
relatie hebben met zorg en welzijn. Nu worden nog de grote clubs uit het dorp gemist zoals Wodanseck, de 
tennisvereniging de Slenk, de Camping enzovoorts. Gegevens van aanbieders worden ieder half jaar 
gecontroleerd en ververst, zodat er geen gevaar bestaat voor verouderde gegevens. De helpdesk mag te 
allen tijde geraadpleegd worden en is blij om van dienst te kunnen zijn. Anna meldt dat er ook gewerkt wordt 
aan een papieren versie die ook in de kastjes zal komen te hangen en uit zal komen in de vorm van een 
glossy.  
Martin dankt Anna voor haar toelichting en is benieuwd of de zaal nog vragen heeft over wat allemaal 
verteld is.  
 
Aan Frans Kappen de vraag; ’heeft het dorp een overkoepelende vereniging nodig?’ Frans weet uit ervaring 
vanuit de Oranjevereniging dat er geen instroom is van bestuursleden. Is het een idee, vraagt Ellen zich af om 
een paar maal per jaar bij elkaar te komen om ideeën af te stemmen? Samen sta je immers sterk en kom je 
ook eerder aan vrijwilligers. Frans Kappen denkt dat het samen doen kan leiden tot gezamenlijkheid, ook wat 
betreft de expertise rond bijvoorbeeld subsidieaanvragen. Dit idee wordt onderschreven vanuit de zaal, er 
zijn altijd wel mensen thuis bij de gemeente of  hebben kennis/kunde op een bepaald terrein. Het idee wordt 
aan de hand gedaan om na de zomer een bijeenkomst te organiseren met de verschillende verenigingen om 
een vraag/aanbod overzicht in een flexpool  te zetten zodat we van elkaar op de hoogte zijn; 2x per jaar is 
misschien te vaak, vooralsnog; 1x per jaar is een goed begin.  
 
Nogmaals wordt geconcludeerd (o.a. Ulbe) dat de bijeenkomst van 3 maart fantastisch was; opkomst en inzet 
waren geweldig! Afgevraagd wordt hoe dit kwam, door alle heftige zaken waarmee ons dorp geconfronteerd 
werd? Niemand weet het antwoord. 
 
Frans Kappen meldt dat qua financiering een potje aangeboord kan worden door meedoen aan de collecte 
van het Oranjefonds. De helft van de opbrengst van de collecte op 25/5 mag door de organiserende 
vereniging behouden worden. Bij deze de oproep aan collectanten en instemming met Frans zijn idee.  
 
De vraag wordt gesteld wie behoefte heeft aan een digitaal prikbord: groot animo! In april zal bovenstaand 
geëvalueerd worden om 3 maart tot een succes te maken; waarmee we mogen concluderen dat we op de 
drempel staan van een nieuw begin! Veel van bovenstaande suggesties geven aanleiding om op door te gaan. 
Wordt vervolgd.  
 
Vervolgens wordt aan alle aanwezigen een drankje aan geboden en is er de kans om nog even na te praten.  
 
 
 
 Noortje Gihaux; secretaris Dorpsbelang 


