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Jaarverslag 2020/Jaarplan 2021 Dorpsbelang/Dorpsplatform Wolfheze 
 
Inleiding 
In het jaar 2020 werd de wereld gedomineerd door Corona en zo ook het leven in 
Wolfheze. Vanaf maart zijn veel activiteiten stil komen te liggen, maar nog erger was dat 
Het Schild zwaar getroffen werd.  Een groot aantal inwoners kreeg Corona en alle inwoners 
moesten in isolatie. De directie en medewerkers hebben een zo goed mogelijk klimaat 
gecreëerd om het leefbaar te houden en de inwoners daarin zo goed en liefdevol mogelijk 
te begeleiden.  
Als bestuur probeerden we in contact met hen en de rest van het dorp te blijven en zochten 
naar mogelijkheden om troost en ondersteuning te bieden. Aan de inwoners van het Schild 
werden na een oproep  ingesproken berichten gestuurd en ook meer tastbare attenties. 
Ook de patiënten van Pro Persona werden niet vergeten. Vanuit het management van Pro 
Persona begrepen we dat dit contact met het dorp hen raakte. Een contact dat wat hen 
betreft na Corona moet blijven.  
 
. 
Organisatie  
Wat is Dorpsbelang en hoe functioneren we in ‘gewone’ tijden; 
We zijn een vereniging ‘Dorpsbelang Wolfheze’ en het  bestuur bestaat uit zeven leden. De 
voorzitter Siny van der Veen, penningmeester Jakob Huizinga, secretaris Noortje Gihaux; 
Frans van Daal, Harry Davids, Hella van den End, Julia Donkers: bestuursleden. Julia stelt 
haar functie per 2021 beschikbaar. Jakob en Hella zijn per 2021 herkiesbaar. Siny heeft 
besloten om de 3 jaar van voorzitterschap vol te maken. Voor de jaarvergadering van 2021 
kunnen inwoners solliciteren op een bestuursfunctie en zullen de bestuursleden die zich 
herkiesbaar stellen bekrachtigd worden.   
Het bestuur vergadert maandelijks, of zo vaak als het noodzakelijk is voor het functioneren. 
In 2020 heeft het bestuur 9x vergaderd, waarvan 5x per Zoom i.v.m. Corona.  
 
.  
Communicatie 
Het bestuur heeft laagdrempelig contact met raad en college van B&W van de gemeente 
Renkum. De lijnen zijn kort en er is regelmatig rechtstreeks (informeel) overleg met 
wethouders en medewerkers van de gemeente Renkum.  
Het is spijtig dat in 2020 binnen de Raad zaken overschaduwd werden door interne 
perikelen en financiële zorgen.   
 
De website van Dorpsbelang is een uitstekend middel om met het dorp te communiceren. 
Deze wordt door het bestuurslid PR en Communicatie actueel gehouden. In het afgelopen 
jaar kwam het uitbrengen van de gewaardeerde evenementenkalender na de eerste editie 
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van het voorjaar tot stilstand. Oorzaak was het ontbreken van activiteiten vanwege de 
maatregelen rondom het corona virus. 
 
 
Het nieuws van Dorpsbelang wordt eveneens vermeld in de Wolfskreet die vier keer per 
jaar bij alle huishoudens wordt bezorgd. In het voorjaar subsidieerde Dorpsbelang een 
extra editie i.v.m. Corona om op deze wijze spreekbuis te zijn voor Verenigingen, Comités, 
adverteerders en instellingen in deze Coronatijden. Zo kon het  jaarverslag 2019 en 
jaarplan 2020 van Dorpsbelang hierin ter kennisname opgenomen worden. Een bijzondere 
editie die beeldbepalend bleek voor ons dorp Wolfheze. 
 
De besloten lokale social mediagroepen Whatsapp Wolfheze en de Facebookgroep worden 
ook benut voor berichtgeving over zaken die spelen met meestal verwijzing naar meer 
informatie op de website. 
 
Door onze goede relatie met dagblad De Gelderlander, het huis aan huis blad Rijn en 
Veluwe en Omroep Gelderland krijgt Wolfheze publiciteit over wat er in hier gebeurt.  
 
 
Samenwerking met: 
 
Sterk Wolfheze 
De club Sterk Wolfheze  was in 2020 actief en is gelieerd aan Dorpsbelang. Deelnemers 
van Sterk Wolfheze hebben een actieve rol gespeeld in het bedenken, meedenken en 
uitvoeren van verschillende ‘Corona troost en hulp activiteiten’  Zo ontstond ‘Wolfheze 
helpt’ een hulpactie om buren te stimuleren om aan elkaar te denken. Het bleek een 
prachtig initiatief om kwetsbare inwoners te laten weten dat we er voor elkaar zijn, ook door 
een naam/telefoonnummer aan te bieden in het geval hulp nodig was. Een initiatief dat zeer 
gewaardeerd werd. Zoals Ellen Ninaber schreef; Wolfheze helpt want samen zijn we een 
Sterk Wolfheze. Ook de paaseitjes-, Koningsdag- en strooigoedactie heeft veel respons 
opgeleverd en mag met recht een succes worden genoemd. 
 
Pro Persona 
Er was in oktober contact met het management van de nieuwe afdeling ‘Bic’ op het 
terrein van Pro Persona. Het bestuur van Dorpsbelang vroeg geïnformeerd te worden over 
de populatie en de risico’s die het dorp onverhoopt kan lopen. De bestuursleden werden 
uitgebreid voorgelicht en kregen inzage in cijfers en behandelwijze. Vragen konden gesteld 
worden en deze werden naar tevredenheid beantwoord. Het is goed dat deze openheid 
vanuit Pro Persona er is en Dorpsbelang houdt graag de vinger aan de pols.    
Verder is er regelmatig contact over initiatieven vanuit Pro Persona die wij als Dorpsbelang 
ondersteunen. 
 
In de realisatie van een beweegtuin op het terrein van Pro Persona heeft Dorpsbelang een 
belangrijke rol gespeeld in het advies om gelden voor het initiatief binnen te krijgen. 
 
Het Schild 
Er is regelmatig contact met medewerkers van het Schild om te horen of wij iets kunnen 
betekenen. Met name in coronatijd was er behoefte aan aandacht in de vorm van kaartjes 
en kerstgroeten. 
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Beatrixschool 
De directeur van de Beatrixschool is in 2020 gestopt in Wolfheze en richt zich nu alleen op 
Renkum. Er is een interim-directeur aangesteld waar binnenkort kennis  mee gemaakt zal 
worden. Het behoud van de gymzaal blijft daarbij onderwerp van gesprek. 
 
 
Infrastructuur en veiligheid 
 
Wolfhezerweg 
De uitvoering van de zuidkant van de Wolfhezerweg werd in 2020 na de bouwvak 
voortvarend opgepakt en de werkzaamheden zullen begin 2021 hun voltooiing naderen 
waarmee ons dorp beschikt over een mooi ingerichte en veilige ‘hoofdweg’ met max. 30 
km. snelheid. De noordkant wordt in 2021 aangepakt. 
 
Ondertunneling spoor 
Het project ondertunneling van het spoor is op de achtergrond doorgegaan. 
Provincie, Pro Rail en gemeente Renkum hebben regelmatig overleg over de voorbereiding 
en financiering van de plannen. Het is een ingewikkeld en langdurig traject met veel 
belanghebbenden. Harry Davids, bestuurslid houdt namens Dorpsbelang een vinger aan de 
pols. Dorpsbelang wil dat inwoners zo goed mogelijk geïnformeerd en meegenomen 
worden in de plannen. Zij dringt er bij de gemeente voortdurend op aan het dorp meer en 
beter te betrekken bij de planvorming. 
 
Aanpassing spoorwegovergang 
De spoorwegovergang en de bereikbaarheid van de perrons zijn veiliger gemaakt. Hiermee 
is een dossier dat vanaf 2013 liep na 7 jaar afgerond.  
 
 
Contact wijkagent 
We onderhouden goed contact met onze wijkagent. In tijden van corona kan het ook binnen 
gezinnen tot grote spanningen leiden. Zo kon er in een aantal situaties een helpende hand 
geboden worden.  
Het aantal inbraken was in 2020 zeer gering. Dit houdt mede verband met het thuiswerken.  
 
 
Bijeenkomsten en activiteiten 
Burendag werd georganiseerd op het schoolplein met als thema ‘samen aan de slag’ met 
het maken van vogelhuisjes. Het bleek een groot succes; 34 huisjes werden door groot en 
klein getimmerd. Zo konden er al werkend mooie ontmoetingen plaatsvinden. In de 
donatiepot troffen we een leuk bedrag aan dat overhandigd kon worden aan Pro Persona 
bestemd voor de Beweegtuin (zie elders).  
 
Ondanks Corona verrees er ook dit jaar weer een prachtige Kerstboom op het Dorsplein 
die in deze donkere tijden troost uitstraalde. Behalve met de mooie verlichting was de boom 
versierd met de wensen van de kinderen van de Beatrixschool die ons ervan doordrongen 
wat hen raakt.  
Het filmpje van de voorbereidende werkzaamheden van de kerstboomvrijwilligers maakte 
zichtbaar wat een grote inspanning deze groep ieder jaar weer levert. 
Natuurlijk is het jammer dat we geen ontmoeting hadden rond het aansteken van de 
lichtjes; hopelijk is dit in 2021 wel het geval. Als extra initiatief ontstond er een wedstrijd in 
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het ‘mooist versierde en verlichte huis’ van Wolfheze. Aan deze oproep werd 
enthousiast gehoor gegeven en na het uitroepen van de winnaar klonk de wens om dit 
evenement jaarlijks te herhalen.  
 
‘Kerstfeest in het bos” Een leuk initiatief voor kinderen die op 4 verschillende plekken in 
het bos’ konden luisteren (digitaal) naar het verhaal dat werd voorgelezen door 4 inwoners 
van het dorp en dat terug te kijken is op You Tube. De kinderen waren enthousiast, 
ondanks dat het decemberweer niet ideaal was. 
 
Jaarvergadering 2021 
De jaarvergadering van 2020 kon geen doorgang vinden. Het jaarverslag 2019 en jaarplan 
2020 trof u in de Wolfskreet ‘Corona-editie aan. We zijn van plan om dit jaar de 
jaarvergadering digitaal te organiseren. De  jaarstukken worden vooraf op de website 
gepubliceerd. Reacties op de stukken kunnen dan vooraf per email gegeven worden. De 
vergadering zelf zal op 15 april digitaal plaatsvinden. Om toch  tot een ‘ontmoeting’ te 
kunnen komen.  
De jaarrekening 2019 en 2020 zal door de kascommissie gecontroleerd worden en 
goedkeuring zal in de jaarvergadering gevraagd worden.  
 
 
Plannen 2021 
 
Zolang corona ons samenzijn beïnvloedt, kunnen de gebruikelijke evenementen niet 
doorgaan. Wij doen er alles aan om te kijken wat nog wel kan. 
  

• Volgen van de ontwikkelingen van de te bouwen woningen in de kerk en op de plek 
van de Burcht. 

• 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. 

• Ontmoeten en doen, het zorgen voor elkaar en samen de schouders eronder zetten 
zijn belangrijke uitgangspunten. 

• Blijvend informatie opvragen over zorg en welzijn. 
• De nieuwe omgevingswet. Zodra informatie hierover bekend is, zal deze 

gecommuniceerd worden. 
• Volgen van de ontwikkelingen m.b.t. de plannen rond Balijeweg 24. 
• Het blijvend aandringen op verbeteren van de communicatie en het breder betrekken 

van inwoners  rondom de ondertunneling van de spoorweg met het dorp. 
• De aanpak/herinrichting van de noordzijde van de Wolfhezerweg 
• Zodra het weer mogelijk is het driemaandelijks uitbrengen van de 

evenementenkalender in het dorp 
• Het (financieel) ondersteunen van bewoners/buurt/organisatie initiatieven 

 
 

Algemeen 
Het is niet mogelijk alle activiteiten in een jaarplan op te nemen. Onverwachte situaties 
kunnen zorgen voor wijziging van plannen. Dorpsbelang Wolfheze blijft zich, samen met de 
diverse instanties en samenwerkingsverbanden, inzetten voor het dorp en samen met de 
bewoners het welzijn van ons dorp bevorderen.  
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Maart 2021 
Bestuur Dorpsbelang Wolfheze 
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