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Inleiding 
Het jaar 2019 was voor ons dorp een bijzonder jaar. In 2019 herdachten we het 
bombardement van 17 september 1944 met een herdenkingsconcert en theatervoorstelling 
op de dag van het bombardement van 75 jaar geleden nl. 17 september 2019. Dankzij de 
inzet van het air Borne comité en vrijwilligers vanuit het dorp heeft dit concert een 
onvergetelijke indruk gemaakt op velen van ons. De saamhorigheid en inzet die hieruit 
spreekt, belooft veel goeds voor de toekomst. We zijn trots op allen die hieraan hebben 
meegewerkt. 
. 
 
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 andere platforms. 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. 
. 
 
Organisatie 
De vereniging Dorpsbelang heeft een bestuur van zeven leden. De voorzitter Martin de 
Graaff stelde per 26 maart zijn functie als voorzitter beschikbaar. In de betreffende 
ledenvergadering stelde Siny van der Veen zich als interim voorzitter beschikbaar, wat door 
de vergadering werd bekrachtigd. Julia Donkers stelde zich voor de volgende drie jaar 
beschikbaar en voor Frans van Daal werd aan de vergadering om dispensatie gevraagd en 
gegeven voor het verlengen van zijn lidmaatschap voor een 4e periode van 3 jaar.  
Het bestuur vergadert maandelijks, of zo vaak als het noodzakelijk is voor het functioneren. 
In 2019 heeft het bestuur 9x vergaderd.  
 
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.  
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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 inmiddels sterk verbeterde website is hiervoor een uitstekend middel. 
Deze wordt door het bestuurslid PR en Communicatie actueel gehouden. In het afgelopen 
jaar besloot het bestuur meerdere keren tot een huis aan huis verspreiden van flyers om zo 
iedere bewoner te bereiken. Daarnaast is het uitbrengen van de Kalender een begrip 
geworden in het dorp. Hierin krijgen alle activiteiten die de komende maanden plaatsvinden 
een plek. Nieuwe leden en inwoners ontvangen een brochure waarin zij worden 
geïnformeerd over Dorpsbelang en over wat het dorp te bieden heeft.  
 
Het door de gemeente Renkum opgerichte Sterk Renkum en ook de gelijknamige site is 
niet levensvatbaar gebleken. De club vanuit Wolfheze die SterkWolfheze heet is nog 
steeds actief en is gelieerd aan Dorpsbelang.  
 
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 verbeterde website om alle artikelen uitgebreider te kunnen lezen. Eind 
2019 had de digitale nieuwsbrief 293 abonnees, Daarmee is het aantal abonnees gelijk 
gebleven aan 2018.  
 
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 of andere “centrale‘ 
locaties.  
 
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 is deze laatste af te halen op vaste uitgifte punten.  
 
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.  
 
De uitvoering van de Herinrichting van de Wolfhezerweg werd in 2019 gerealiseerd voor 
de Noordelijke kant van het dorp, door Provincie. Het deel van de Wolfhezerweg binnen de 
bouwde kom valt 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 
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richtingen 60km. Bestuursleden van Dorpsbelang hebben regelmatig gesprekken met 
medewerkers van de gemeente. 
Afstemming met de Provincie was nodig over het deel buiten de bebouwde kom aan de 
noordzijde.  
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 werd door de gemeente een bewonersbijeenkomst georganiseerd om 
over deze zaken te informeren.    
 
De ondertunneling van het spoor kwam in diverse bijeenkomsten eveneens ter sprake. 
De vier varianten kwamen uitgebreid aan de orde. Dorpsbelang gaf vooraf aan de 
uiteindelijke keuze aan de dorpsbewoners te laten 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 mogelijk behoud 
van recreatieterrein aan de Van Mesdagweg, e) behoud van het P+R terrein in de buurt van 
het station. Het is de verwachting dat bij dit soort grote projecten de start van de 
werkzaamheden pas over een aantal jaren zal beginnen.  
V.w.b. de aanpassingen aan de spoorwegovergang gaf Dorpsbelang te kennen 
onverminderd urgentie te eisen op korte termijn, ongeacht start werkzaamheden van de 
ondertunneling.  
 
Contact wijkagent 
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 al 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 inbraken die in Wolfheze plaatsvinden worden veelal gepleegd door  
gelegenheidsdieven. Zij benadrukt dat inwoners preventief maatregelen kunnen nemen om 
inbrekers te ontmoedigen. Op 11 december was de politie aanwezig op het Dorpsplein om 
de dorpsbewoners in de gelegenheid te stellen zich in te leven in het hoofd van boeven 
(Boef in de wijk) en zo een gesprek op gang te brengen over preventie en veiligheid.  
 
 
Bijeenkomsten en activiteiten 
 
Op 16 maart vond NL doet plaats, georganiseerd door Sterk Wolfheze. 
We hebben met een aantal vrijwilligers het glidermuseum onder handen genomen. 
 
 
Op 26 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Naast de gebruikelijke 
agendapunten werd deze avond na de pauze het woord gegeven aan Paul Hendriks over 
zijn passie ‘het Glider museum’ en vooral over het verdrietige gebeuren rond het 
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bombardement van 17 september 1944. Het horen van zijn verhaal en het zien van de 
beelden maakten op de aanwezigen diepe indruk.  
 
Op 21 mei vond de dorpswandeling plaats over het sportcomplex van Papendal. 
 
 
Op zaterdag 7 september was er de Airborne wandeltocht, waar dit jaar voor het eerst op 
het dorpsplein de 25/40 km wandelaars even tot rust konden komen en ook informatie 
konden bekijken over wat er op 17 september 1944 in Wolfheze gebeurde.  
 
 
Op dinsdag 10 september was er de Glider natuurwandeling met de start op het 
Dorpsplein. Op bijzondere plekken tijdens de route gaven Paul Hendriks en Ester 
Puijenbroek en Ulbe Anema nadere toelichting over wat daar gebeurd is.  
 
 
Beide momenten waren een goede voorbereiding op 17 september de dag van het 
bombardement. Deze dag vond een indrukwekkende voorstelling plaats in het Openlucht 
theater de Klaproos waarbij theater en orkest stilstaan bij de gebeurtenis van 75 jaar 
geleden. Het bombardement dat al die jaren voor velen onbespreekbaar was gebleven 
mocht vanaf nu herdacht worden en kon voor de direct betrokkenen de verwerking eindelijk 
beginnen. In de week die op deze datum volgde vonden een aantal herdenkingen plaats, 
zoals op 19 september de onthulling van de gedenksteen op de Reijerscamp, de extra 
openstelling van het Glidermuseum, op vrijdag 20 september de paradropping en de 
postvlucht enz. op de Camping Lindenhof en op zaterdag 21 september de landing op de 
Ginkelse heide in aanwezigheid van Prinses Beatrix en Prins Charles. Op zondag 22 
september de jaarlijkse herdenking bij de Airbornebank. Die werd dit jaar toch wel extra 
bijzonder.  
 
7 december was nationale dag voor vrijwilligers. Voor Sterk Wolfheze aanleiding om een  
Dankjewel uit te spreken naar hen die zich inzetten voor ons dorp. Met een  persoonlijke 
boodschap en een hyacint zijn vele actieve Wolfhezenaren positief verrast.  
 
Op 12 december werden de lichtjes in de kerstboom weer aangestoken. 
Dit jaar wederom een feestelijke aangelegenheid. Alles was met veel zorg omgeven. Het 
ontsteken gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Agnes Schaap. Dit jaar werden 
pannenkoeken aangeboden (en  gebakken) door de Tijd; ook de glühwein ontbrak niet en 
de station winkel verzorgde ook dit jaar weer de marshmellows. Pro Persona zorgde voor 
de warme chocolademelk. Alles onder auspiciën van Dorpsbelang.  
  
Andere onderwerpen waar Dorpsbelang bij betrokken is: 
 
Natuur 
Door de natuur om ons heen blijft het contact met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 
een haast vanzelfsprekende zaak.  
 
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 
ontwikkelingen op het gebied van andere vormen van energie.  



 5 

Dorpsbelang heeft er op aangedrongen om te bezien of Willemsen Naaldhout de eerste 
gasloze wijk van Wolfheze zou kunnen worden. 
 
Glasvezel 
De aanleg van glasvezel is inmiddels opgestart en steken de kabels nu overal uit de grond. 
Het is aan de inwoners zelf om contracten met providers af te sluiten.  
 
Woningbouw 
Van het bouwproject Wolfsheide zijn de meeste kavels verkocht. De plannen rond het 
bouwen van woningen in het plan ‘Willemsen Naaldhout’ is inmiddels opgestart. 
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 
Per eind 2017 heeft de basisschool het beheer en de exploitatie van de gymzaal van de 
gemeente overgenomen. Voor de toekomst en het behoud van de gymzaal voor Wolfheze 
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. Als multifunctionele locatie zou het dienst kunnen doen aan het dorp voor allerlei 
activiteiten. Dorpsbelang heeft hierover contact met de directie van de Beatrixschool. 
  
 
Financiën 
De gemeentelijke subsidie is afgebouwd naar nul. De aanvankelijke financiële zorgen voor 
de directe toekomst zijn inmiddels minder groot door de verhoging van de contributie. De 
penningmeester stelt jaarlijks een begroting op aan de hand van de jaarlijks terugkerende 
kosten en de geplande activiteiten. De jaarlijkse contributie van € 6,00 is per 2020 
verhoogd naar € 7,50. De betalingsmoraal van de leden verdient nog steeds verbetering. Er 
moeten nog veel herinneringen tot betaling worden verzonden. 
 
Het aantal aanvragen voor een financiële bijdrage blijft gelijk. 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 2019 zijn gehonoreerd. 
 
.De jaarrekening wordt jaarlijks door de kascommissie gecontroleerd. 
 
 
Plannen 2020:  

• Nieuwe invulling van de Kerk en de plek waar de Burcht nu staat. 
• 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. 

• Heropzet en vernieuwing website wolfheze.nl  
• Blijvend informatie opvragen over zorg en welzijn 
• De nieuwe omgevingswet. Informatiebijeenkomsten zullen georganiseerd worden. 



 6 

  
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.  
 
 
april 2020 
Bestuur Dorpsbelang Wolfheze 
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