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Zie ook www.
dorpsbelangwichmondvierakker.nl:
• verslag algemene ledenvergadering;
• uitslag enquête; • dorpsvisie.

DE LUDGERBODE
DORPSBELANG WICHMOND - VIERAKKER

T W E E D E  J A A R G A N G
NUMMER 2, OKTOBER 2006

Twee belangrijke zaken afgerond
Als Dorpsbelang hebben we recentelijk 
twee zaken tot een goed eind gebracht: 
de afronding van de dorpsvisie en de wo-
ningbouwenquête. Het hebben van een 
dorpsvisie is om meerdere redenen van 
belang. In de eerste plaats hebben we nu 
de wensen en behoeften van de inwoners 
zwart op wit staan. Deze zijn in de dorps-

visie ondergebracht in vier thema’s: ‘mooi 
en veilig’, ‘saamhorigheid‘, ‘voorzieningen’ 
en ‘bedrijvigheid. Een dorpsvisie is ook een 
voorwaarde om in aanmerking te kunnen 
komen voor subsidie(s) van de gemeente. 
En over de gemeente gesproken: wet-
houder Peter Glasbergen heeft tijdens de 
algemene ledenvergadering de uitslag van 

onze woningbouwenquête in ontvangst 
genomen. De uitslag van die enquête kunt 
u op onze website vinden. Dorpsbelang 
heeft de laatste tijd dus weer flink van 
zich doen spreken. En dat zal niet voor het 
laatst zijn. Want we komen naar u toe! 
Meer daarover leest u in deze Ludgerbode.

D O R P S V I S I E  E N  E N Q U Ê T E  C E N T R A A L  O P  A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G  

 ‘Het is geen visie die vanuit een ivoren toren is gemaakt. Maar het is 
een visie met daarop de stempel van de inwoners. En het is een visie die 
uitgaat van de zelfredzaamheid van de inwoners. De gemeente is daar-
bij voorwaarde scheppend.’ Met die woorden overhandigde Gerard 
Schepers de dorpsvisie aan wethouder Peter Glasbergen. Hij deed dat 
tijdens de algemene ledenvergadering van 26 september. Het lid van de 
werkgroep Dorpsvisie voegde daar nog aan toe: ‘Ik ga over een paar 
weken met u bellen om te controleren of de dorpsvisie niet ergens in 
een lade is verdwenen. De wethouder: ‘Dat mag u altijd doen.’ 

Glasbergen gaf Dorpsbelang ‘een forse fe-
licitatie voor deze bronzen plek’. Daarmee 
doelend op het feit dat Wichmond-
Vierakker de derde belangenvereniging 
in Bronckhorst is die de dorpsvisie klaar 
heeft. Glasbergen: ‘Ik ben daar heel con-
tent mee omdat het de betrokkenheid 
van de inwoners tastbaar maakt.’ Daarna 
ging hij verder in op de wijze waarop de 
gemeente Bronckhorst met dorpsbelan-
genorganisaties omgaat. De gemeente 
heeft hiervoor samen met de dorpsraden 
het kernenbeleid ontwikkeld. De gemeen-
teraad ging op 28 september akkoord met 
de uitvoering ervan.

Woningbouwenquête
Een ander belangrijk onderdeel van de 
algemene ledenvergadering was de uitslag 
van de woningbouwenquête. Dorpsbelang 
hield die onlangs onder de inwoners van 
Wichmond en Vierakker. Voorzitter Jan 

Klein Lenderink vertelde de aanwezige 
leden dat van de 450 verspreide enquê-
teformulieren er 47 ingevuld weer retour 
waren gekomen. Uit de enquête is onder 
meer duidelijk geworden dat er behoefte 
bestaat aan goede seniorenwoningen en 
starterswoningen. Ook de envelop met de 
ingevulde formulieren mocht de wethou-
der mee naar huis nemen.

Werkgroepen
Eén van de volgende agendapunten 
was de stand van zaken van de werk-
groepen. Die zijn onlangs alvast van start 
gegaan met de uitwerking van de vier 
hoofdthema’s in de dorpsvisie. De werk-
groep Saamhorigheid is druk doende om 
een dorpsgids te maken, vooral bedoeld 
voor nieuwe inwoners. De werkgroep 
Bedrijvigheid richt zich onder meer op 
een weekmarkt en andere functies voor 
vrijkomende (agrarische) gebouwen De 

werkgroep Voorzieningen heeft een in-
ventarisatie gemaakt van bestaande fa-
ciliteiten (buurtbus, sportverenigingen 
et cetera). En van mogelijke faciliteiten 
zoals een klussendienst, boodschappen-
dienst en een Brede school. Mooi en veilig 
heeft een brief naar de gemeente ver-
stuurd met een aantal wensen: veilige 
fietsroute Baak-Vorden; veilige fietsroute 
Wichmond-Zutphen; duidelijker aangeven 
waar 60-km zones beginnen; meer ver-
keerscontroles en verkeersveiligheid rond 
school en peuterspeelzaal.
        

Wethouder:‘Gefeliciteerd met de bronzen plek’

Wethouder Peter Glasbergen neemt de 
enquêteformulieren in ontvangst.
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Dorpsbelang komt naar u toe!
Boodschappen bij ouderen aan huis bezorgen, kleine klusjes doen 
en een gezellige weekmarkt organiseren. Ideeën die Dorpsbelang 
graag in praktijk wil brengen. Maar bestaat er ook echt behoefte 
aan dergelijke initiatieven? Om antwoord te krijgen op die ham-
vraag heeft Dorpsbelang het plan opgevat om huis-aan-huis inwo-
ners te gaan bezoeken. Om samen met hen een lijst met vragen 
door te nemen. Daarbij komen naast de genoemde initiatieven 
ook allerhande andere zaken aan de orde waar Dorpsbelang graag 
de mening van eenieder over wil horen.

Dat is een hele klus, inderdaad. En 
als bestuur alleen kunnen we dat ook 
niet behappen. Vandaar dat we het 
samen gaan doen met de leden van de 
verschillende werkgroepen. Dezelfde 
leden die bezig zijn met het uitwerken 
van de thema’s die in de dorpsvisie 

centraal staan. Om de hele operatie tot 
een goed einde te brengen, gaan we 
bekijken of we wellicht gebruik kunnen 
maken van de ondersteuning van een 
stagiair. De planning is dat het project 
medio maart 2007 afgerond zal zijn. 
We houden u op de hoogte. 

DE LUDGERBODE

Dure bouwkavels de Wogt II 
mede door kuub-voor-kuub 
regeling
Wie wil bouwen op de Wogt II moet voor een kavel behoorlijk in de 
buidel tasten. Tijdens de algemene ledenvergadering kwam daar nogal 
wat commentaar op. Waarom zijn die prijzen zo hoog? Omdat er 
blijkbaar nogal wat onduidelijkheden over bestaan, is het wellicht 
goed hierover een korte uitleg te geven.

Allereerst zijn er in de kleine kernen 
géén uitbreidingsmogelijkheden meer 
toegestaan. Dat wil zeggen dat de be-
staande bebouwing niet naar buiten 
mag worden uitgebreid. Toch kreeg de 
voormalige gemeente Vorden nog de 
mogelijkheid om door de zogeheten 
kuub-voor-kuub regeling contingenten 
naar zich toe te halen. Wethouder van 

de gemeente Vorden Dorien Mulderije 
heeft destijds nog een dubbel aantal 
contingenten weten te bemachtigen. 
Overigens komen alleen Kranenburg en 
Wichmond hiervoor in aanmerking.

Voor- en nadeel
Voordeel van de kuub-voor-kuub rege-
ling is dat er gebouwd kan worden waar 

Bezwaar 
bestem-
mingsplan 
de Wogt II
Tijdens de algemene ledenvergade-
ring werden de resultaten van de 
Dorpsbelang-woningbouwenquête 
gepresenteerd. Duidelijk werd dat 
er vooral behoefte bestaat aan star-
ters- en seniorenwoningen. De aan-
wezige leden stemden ermee in dat 
we dit bij de gemeente onder de 
aandacht zouden brengen. We heb-
ben deze wens vertaald in een brief 
naar de gemeente. Daarin maken we 
als Dorpsbelang bezwaar tegen het 
bestemmingsplan de Wogt II omdat 
er onvoldoende aandacht is inge-
ruimd voor:
- woningen voor starters;
- woningen voor senioren;
- faciliteiten voor seniorenzorg.
Aan het slot van de brief bieden we 
als Dorpsbelang aan dat we graag met 
de gemeente mee willen denken ‘om 
uiteindelijk tot een plan te komen dat 
meer tegemoet komt aan de woon-
wensen- en behoeften van de inwo-
ners van Wichmond en Vierakker’.

dat anders voorlopig niet meer mogelijk 
is. Nadeel is dat er een prijskaartje aan 
hangt van 90.000 euro per kavel. Die 
prijs wordt uiteindelijk doorberekend 
aan de toekomstige eigenaar van het 
kavel. Dus het was kiezen tussen twee 
kwaden: of helemaal géén woningbouw 
of woningbouw met een relatief hoge 
grondprijs.

Iets organiseren? Laat het ons weten!
Voorkómen dat er meerdere activiteiten op één dag worden georganiseerd. En proberen om zo veel 
mogelijk belangstelling voor een activiteit te creëren. Daarom heeft Dorpsbelang een lokale agenda op 
de site staan. Daarin worden alle plaatselijke evenementen en activiteiten opgenomen. 

De effectiviteit van deze agenda staat of valt echter met de mate waarin plaatselijke initiatieven worden aangemeld. We mer-
ken dat dit nog niet altijd gebeurt. En dat is een gemiste kans. Dus gaat u wat organiseren en wilt u er optimaal ruchtbaarheid 
aan geven? Stuur dan een e-mail naar contact@dorpsbelangwichmondvierakker.nl. Dan wordt de activiteit in de agenda opge-
nomen. Vergeet niet om ook even alle andere bijzonderheden te melden zoals datum, plaats en tijdstip.
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K E R S V E R S E  I N W O N E R S  I N  W I C H M O N D :

‘Heerlijk die rust’

In augustus kregen ze de sleutel van hun nieuwe woning aan het 
Ludger in Wichmond. Heimwee naar hun tussenwoninkje in De Leesten 
hebben Sandra en Roy Weetink geenszins. ‘Het bevalt ons hier uitste-
kend. Vooral die rust. Heerlijk,’ klinkt het als uit één mond. Ook met 
hun huis zijn ze zeer in hun nopjes. Ruim van binnen en met een lekke-
re tuin voor en achter. ‘En ook onze twee katten vermaken zich hier 
prima,’ lacht Roy.

Dat hun vrije uitzicht straks deels verlo-
ren gaat wanneer de woningen van de 
Wogt II verrijzen, deert hen niet echt. 
‘Toen we dit huis kochten, wisten we dat 
al. En we kijken niet direct op de huizen, 
er komt nog een groenstrook tussen’ 
weten ze. Sandra, die oorspronkelijk uit 
Hengelo Gelderland komt, is docente 
aan het Baudartius college in Zutphen. 
Ze gaat er elke dag op de fiets naartoe. 

‘Dat was ook een vereiste toen we op 
zoek gingen naar een ander huis, vertelt 
ze. Roy werd geboren in Oosterbeek en 
is docent aan een school voor zeer moei-
lijk opvoedbare kinderen in Apeldoorn. 
Beiden hebben ze als hobby sporten 
(voet- en volleybal) en stijldansen. 

Socii
Dat sporten hebben ze tot op heden 
nog niet bij Socii gedaan. ‘We zitten 

DE LUDGERBODE

Twee 
vacatures
Draagt u de leefbaarheid in 
Wichmond en Vierakker ook 
een warm hart toe? En wilt 
u zich hiervoor concreet in-
zetten? Dat kan. Binnen de 
vereniging Dorpsbelang 
zijn twee vacatures.

Bestuurslid
Bestuurslid Inge Regelink is van-
wege andere drukke werkzaam-
heden genoodzaakt te stoppen 
met haar bestuursactiviteiten 
voor Dorpsbelang. Officieel treedt 
Inge met ingang van 1 januari 
2007 af. We zijn op zoek naar 
een vervang(st)er. Onze voor-
keur gaat uit naar een jongere, 
die bij voorkeur nog niet zo lang 
in  W ichmond of  V ierakker 
woont. Maar uiteraard is iedereen 
welkom. De werkzaamheden ne-
men enkele avonden per maand 
in beslag.

Werkgroep 
Saamhorigheid
De toch al schaars bezette werk-
groep Saamhorigheid heeft één 
van haar leden om gezondheids-
redenen zien vertrekken. We zijn 
op zoek naar iemand die, samen 
met de andere drie leden en twee 
bestuursleden, het thema saam-
horigheid verder uit wil werken. 
De werkgroep is onder andere 
bezig met de productie van een 
dorpsgids. We zoeken iemand die 
overweg kan met de computer en 
die creatieve ideeën heeft waar 
het gaat om de versteviging van 
de saamhorigheid in Wichmond 
en Vierakker.

Belangstelling
Heeft u belangstelling voor één 
van de twee vacatures? Stuur 
dan een e-mail naar secretaris Jan 
Rensink: j.rensink@wanadoo.nl. 
Een ‘gewone’ brief mag natuur-
lijk ook: Dorpsstraat 17 7234 SM 
Wichmond.

beiden nog steeds op sportclubs in 
Zutphen. Daar zitten onze vrienden 
ook bij. Dus voorlopig blijven we daar,’ 
vertellen ze. Het wonen in een kleine 
gemeenschap als Wichmond bevalt hen 
uitstekend. Roy: ‘Lekker gemoedelijk 
allemaal. Als je hier iemand tegenkomt, 
groeten ze je tenminste. En de mensen 
zijn hier erg open. Dat merkten we 
ook toen we naar de kermistent op het 

Oranjefeest gingen om een biertje te 
drinken. Kijk, of je wordt opgenomen 
in de gemeenschap, ligt vooral aan je 
zelf en of je aan dingen meedoet. Wat 
dat betreft hebben we de buren ook al 
gezegd dat we zeker meedoen aan al-
lerlei buurtinitiatieven zoals het straat-
volleybaltoernooi.’ Lid van Dorpsbelang 
zijn ze nog niet. ‘We wisten niet eens 
van het bestaan af. Maar we worden 
zeker lid.’

‘Of je wordt opgenomen in de gemeenschap, ligt voor een belangrijk deel aan jezelf’.
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Sponsorbedrijven gezocht 
Sinds kort hebben we sponsorbedrijven op onze website opgeno-
men. Deze plaatselijke bedrijven staan met hun bedrijfslogo en 
een link naar hun eigen website in de ‘kantlijn’ van onze site. Ze 
betalen daar slechts 50 euro per jaar voor. Voordeel is dat het 
mes aan twee kanten snijdt: de bedrijven steunen Dorpsbelang 
en ze maken reclame voor hun eigen bedrijf. 

Er is nog plaats op onze site. Dus heeft u ook een bedrijf in Wichmond of 
Vierakker en wilt u ook met uw logo en een link naar uw site op onze site? 
Stuur dan een e-mail naar contact@dorpsbelangwichmondvierakker.nl. Wij 
nemen dan contact met u op en verzorgen de plaatsing. Wilt u eerst wel eens 
zien hoe een en ander er uitziet? Neem dan een kijkje op www.dorpsbelang-
wichmondvierakker.nl.

Wat is er te doen?
13 november: Hervormde Kerk: Lisselore Gerritsen over haar gedichtenbundels.
18 november: Jubal: Najaarsconcert in het Ludgerusgebouw.
22 november:  Seniorensoos: Informatieve bijeenkomst ‘Halt, u valt’ 

in het Ludgerusgebouw.
  9 december: Darttoernooi in café d’n Olde Kriet.
16 december: Jubal: Kerstconcert in de Hervormde kerk.
17 december: Ludgerusgebouw: Kerstmarkt
22 december: Seniorensoos: Adventsviering in het Ludgerusgebouw.

Kijk ook op onze website www.dorpsbelangwichmondvierakker.nl.

Colofon
De Ludgerbode is een uitgave van 
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker. 
Hij verschijnt tweemaal per jaar en 
wordt naar alle leden van Dorps-
belang gestuurd.

Bestuur Dorpsbelang
Jan Klein Lenderink (voorzitter), Jan 
Rensink (secretaris), Derk Bruil (pen-
ningmeester), Marcel Gosselink (PR)
Inge Regelink (lid), Ria Tijssen (lid), 
Marga Leerkes (lid)

(Eind)redactie Marcel Gosselink

Contactadres Jan Rensink, 
Dorpsstraat 17 Wichmond
E-mail contact@
dorpsbelangwichmondvierakker.nl
Internet www. 
dorpsbelangwichmondvierakker.nl
Rabo 105238503

Druk/opmaak De druk en opmaak 
wordt geheel belangeloos door Sypro 
Media BV uit Zutphen verzorgd.

Ra, ra, waar is dit?
Met ingang van deze Ludgerbode starten we met een prijsvraag. We 
plaatsen telkens een detailfoto van een gebouw of iets anders in 
Wichmond of Vierakker. Aan u de vraag waar de foto genomen is. Mail 
uw antwoord naar contact@dorpsbelangwichmondvierakker.nl. U kunt 
de oplossing ook inleveren bij één van de bestuursleden, of via de post 
sturen naar Marcel Gosselink, IJselweg 1, 7233 SJ  Vierakker. Onder de 
inzenders met de juiste oplossing verloten we een leuk prijsje.

DE LUDGERBODE

Geef mutaties 
door
Gaat u verhuizen of zijn er andere 
wijzigingen die we moeten weten? 
Geef deze dan door en stuur een 
e-mail naar administratie@dorpsbe-
langwichmondvierakker.nl. Dat adres 
kunt u ook gebruiken om een nieuw 
lid van Dorpsbelang op te geven. 
Kijk daarvoor ook op de website 
onder ‘ledenadministratie’.Wist u 
trouwens dat gezinsleden al vanaf 
hun 12e jaar lid kunnen worden? En 
dat voor slechts 1 euro per jaar!

Nieuw: 
Dorpsbelang-nieuws 
via e-mail
Wilt u automatisch op de hoogte worden gehouden van Dorpsbelang-nieuws 
dat op onze site is te vinden? Kijk dan op de site onder ‘ledenadministratie’ en 
vervolgens onder ‘aanmelde?’. U kunt dan een aanmeldingsformulier voor deze 
nieuwe service invullen en e-mailen. Hebben we iets nieuws op de site opgeno-
men, dan krijgt u hiervan automatisch een melding via e-mail.


