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het is zover!
Wellicht heeft u het al gelezen of gehoord.  
Dorpsbelang komt naar u toe! na een lan-
ge voorbereiding gaat de huis-aan-huis en-
quête van start. uiteraard is de deelname 
aan de enquête geheel vrijwillig. maar het 
zal u niet verbazen dat we u nadrukkelijk 
verzoeken mee te doen. het vraaggesprek 

kost u hooguit 45 à 60 minuten. 
als bestuur zijn we natuurlijk enthousi-
ast. De uitslag geeft ons immers een uit-
stekend beeld van hetgeen er leeft onder 
de inwoners. De enquête biedt ons op 
die manier nog meer aanknopingspun-
ten om onze Dorpsvisie waar mogelijk 

verder in praktijk te brengen. en als be-
woner krijgt u de unieke gelegenheid 
om uw persoonlijke steentje bij te dra-
gen aan de leefbaarheid in Wichmond 
en Vierakker. Wat wilt u nog meer!

Bestuur Dorpsbelang Wichmond-Vierakker

D o r p s B e l a n g  k o m t  n a a r  u  t o e !

Dorpsbelang Wichmond-Vierakker gaat de wensen en behoeften van 
de inwoners van beide woonkernen in kaart brengen. Hiervoor gaan 
23 studenten van Hogeschool Vanhall-Larenstein uit Wageningen in 
opdracht van Dorpsbelang huis-aan-huis interviews afnemen. Dat  
gebeurt aan de hand van een vragenlijst. Aan de orde komen thema’s 
als veiligheid en voorzieningen. 

Tussen 20 en 29 november worden alle 
400 adressen op afspraak bezocht; af-
spraken die door de studenten vooraf 
zelf worden gemaakt. Ze verblijven tij-
delijk in Wichmond-Vierakker en wer-
ken centraal vanuit het ludgerusgebouw. 
om de studenten alvast wat wegwijs  

te maken, hebben zij dinsdag 13 no-
vember een excursie per bus door  
de twee kernen en het buitengebied  
gemaakt. Tijdens de enquêteperiode  
zullen ze zich per fiets door het gebied 
begeven.

Subsidie Oranje Fonds
De studenten gaan de enquêtegege-
vens onder begeleiding van een ho-
geschooldocent verwerken tot een 
eindverslag. De presentatie daarvan 
zal tijdens de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering van Dorpsbelang in 
februari 2008 plaatsvinden. De actie 
‘Dorpsbelang komt naar u toe’ brengt 
de nodige kosten met zich mee voor 
de vereniging. We zijn dan ook blij dat 
het oranje Fonds het initiatief steunt 
met 1.500 euro. Voor de resterende 
kosten doen we een beroep op een 
activiteitensubsidie van de gemeente 
bronckhorst.

Huis-aan-huis
enquête van start

De studenten maakten per bus een 
excursie door hun tijdelijke werkgebied.

activiteit 
gepland? laat 
het ons weten!
Wichmond en Vierakker ken-
nen maar liefst zo’n 30 vereni-
gingen en groeperingen. Om 
nu te voorkomen dat er meer-
dere activiteiten op één dag 
worden georganiseerd, heeft 
Dorpsbelang een agenda op 
zijn site gemaakt. Daarin wor-
den alle lokale (niet-commer-
ciële) evenementen en activi-
teiten opgenomen. Inclusief 
alle nuttige bijzonderheden 
zoals datum, plaats, eventuele 
deelnamekosten en tijdstip. 

De effectiviteit van deze agenda staat 
of valt echter met de mate waarin 
plaatselijke initiatieven worden aan-
gemeld. We merken 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@dorpsbelangwichmondvier-
akker.nl. papieren posters/aankon-
digingen voor de infoborden kunt 
u afleveren bij Jan klein lenderink 
(hackforterweg 16, Wichmond) 
en marcel gosselink (iJselweg 1, 
Vierakker).
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Toekomstig pinnen onzeker
Er prijkte enige tijd geleden een brief op de pinautomaat in Wichmond  
met de mededeling dat deze buiten dienst was. Het bestuur van 
Dorpsbelang kreeg veel telefoontjes van verontruste bewoners. Een 
eerste gesprek met de verantwoordelijke binnen de Rabo bracht 
weinig duidelijkheid. Een brief van het Dorpsbelang-bestuur naar de 
bank leidde tot een gesprek op 6 november jl. met de locatiedirecteur 
Rabo-Vorden en de directeur Retail Banking Achterhoek.

beiden maakten allereerst en excuus 
voor het trage oplossen van de storing. 
“het zal niet weer gebeuren.” Daarna 
vertelden ze dat er twee hoofdredenen 
zijn waarom de huidige pinautomaat zijn 
langste tijd heeft gehad. hij voldoet niet 
meer aan de veiligheidseisen. De geld-
auto kan bijvoorbeeld niet dicht genoeg 
bij de automaat komen. Daarnaast komt 
het einde van de technische levensduur 
van de automaat in zicht. bij dat alles 
komt nog de ontwikkeling dat het op-
nemen van contant geld langzaam maar 

zeker terugloopt als gevolg van andere 
betaalwijzen (o.a. internet). een en an-
der betekent dat de huidige pinner in de 
loop van 2008 zal worden weggehaald.

Alternatief
een mogelijk alternatief is een zogehe-
ten “indoor-automaat” ergens in een 
afgesloten ruimte. aan Dorpsbelang 
het verzoek na te denken over een der-
gelijke ruimte in Wichmond-Vierakker. 
Voorwaarde is wel dat de ruimte  
bemand moet zijn tijdens bepaalde 

openingstijden. Dat maakt het aantal 
mogelijke locaties aanmerkelijk klei-
ner. Daarnaast hadden de twee rabo- 
verantwoordelijken nog een verzoek. We 
moesten ook maar eens nadenken hoe 
we het als Dorpsbelang voor de rabo 
(commercieel) aantrekkelijk kunnen  
maken om een indoor-automaat te 
plaatsen. We zullen ons daar als bestuur 
de komende tijd over buigen. begin 
januari 2008 zitten we weer met beide 
heren om de tafel. We houden u op de 
hoogte.

een ding is zeker: deze pinautomaat heeft 
zijn langste tijd in Wichmond gestaan.

Boeiende sprekers op 
algemene ledenvergadering
Hij had goed nieuws tijdens de opening van de algemene ledenverga-
dering op 9 oktober. Voorzitter Jan Klein Lenderink kon namelijk mel-
den dat Dorpsbelang als officiële dorpsbelangenorganisatie de jaar-
lijkse gemeentelijke subsidie van 909 euro had ontvangen. Voor speci-
fieke activiteiten is er ook nog een gemeentelijk budget van ruim 
3.000 euro beschikbaar. Om daarvoor in aanmerking te komen, zal het 
bestuur onder meer een aanvraag indienen voor de financiering van 
de actie “Dorpsbelang komt naar u toe”. Na deze vreugdevolle mede-
deling was het de beurt aan enkele gastsprekers.

margreeth gründemann verte lde 
over de status van de aanleg van de 
ockhorstroute. Daarover leest u meer  

elders in deze ludgerbode. na de pauze 
gaf gerrit kamphuis een boeiende pre-
sentatie over zijn bedrijf geocomfort. 

Dat is sinds enige tijd gevestigd aan de 
Dorpsstraat 28 in Wichmond. De onderne-
mer vertelde dat het bedrijf kant-en-klare 
energiesystemen levert. Daarmee kan ‘s 
winters koud en ’s zomers warm grondwa-
ter worden opgeslagen. het koude water 
wordt ‘s zomers benut voor de koeling 
van gebouwen, het warme voor de ver-
warming in de winterperiode. Dat leidt tot 
een forse energiebesparing: op de koeling 
95% en op de verwarming 60%. 

Staring
Johan pardijs was uitgenodigd om wat 
te vertellen over dichter a.c.W. staring 
(1767-1840). staring werd geboren in 
gendringen en bracht een groot deel 
van zijn leven door op landgoed De 
Wildenborch in Vorden. Johan droeg op 
meeslepende wijze enkele gedichten van 
staring voor, waaronder het oogstlied. 
Dat begint met het bekende “sikkels 
blinken, sikkels klinken, ruischend valt 
het graan”. Ter afsluiting voerde hij de 
aanwezigen aan de hand van dia’s langs 
de acht kastelen. Zijn aanstekelijke ma-
nier van vertellen, de vele zijsprongetjes 
en dito anekdotes vielen in de smaak bij 
zijn gehoor. 
het uitgebreide verslag van de algemene 
ledenvergadering vindt u op 
www.dorpsbelangwichmondvierakker.nl.

Johan pardijs: “sikkels blinken, sikkels klinken”.
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e V e n  V o o r s t e l l e n …

Nieuw bestuurslid Gerben Kleine Haar
“Mijn naam is Gerben Kleine Haar. Ik ben onlangs toegetreden tot het 

bestuur van Dorpsbelang Wichmond-Vierakker. Ik ben in 1963 geboren 

in het Gelderse Laren waar ik tot mijn 19e heb gewoond en ben toen 

verhuisd naar Enschede. Daar heb ik de HEAO gevolgd. Daarna ben ik 

verkast naar Leiden om vier jaren later gillend terug te keren naar het 

oosten: Arnhem. Daar heb ik elf jaar voor de klas gestaan, het 

voortgezet onderwijs. Nu werk ik al weer vier jaar als uitgever voor 

het bedrijf Edu’Actief in Meppel, maar reis het hele land door.”

“ik ben getrouwd met Jacqueline  
bijlsma en we hebben twee kinderen: 
Job (14) en maloe (11).
De vraag die me het meest ge-
steld wordt is: ‘hoe komt iemand uit 
arnhem verzeild in Wichmond?’ Deels 
heeft dit wellicht te maken met mijn 
wortels. maar voor een groter deel is 
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het de omgeving die ons al heel lang 
aantrok. Wij zijn echte natuurmen-
sen en houden van rust en wandelen.  

Waarom zitting genomen in 
bestuur?
“omdat ik graag meer betrokken wil 
worden bij de inrichting van mijn omge-

inrichten ockhorstroute 
tocht vol hindernissen
Als je een prijs gewonnen hebt voor het mooiste ommetje van 
Gelderland en 10.000 euro krijgt om het aan te leggen, dan wil je 
natuurlijk meteen aan de slag. Dat viel in de praktijk toch een beetje 
tegen. Veel dingen namen aanmerkelijk meer tijd in beslag dan we 
gedacht hadden.

Zo kregen we van de gemeente een hint 
dat we een aanlegvergunning moesten 
aanvragen. We kregen papieren die in-
gevuld moesten worden waarin dingen 
gevraagd werden als een dwarsdoor-

snede van de situatie vóór de egalisering 
en van er ná. maar hoe teken je nu een 
dwarsdoorsnede van een hobbelig wan-
delpad vóór en nádat er met een zware 
slee overheen is gegaan? na wat heen 
en weer getelefoneer bleek dat de betref-
fende ambtenaar dacht dat we het traject 
een halve meter gingen afgraven. Toen 
dat niet zo bleek te zijn, hoefden we geen 
aanlegvergunning te hebben. We moes-
ten wèl een bouwvergunning voor het 
informatiebord bij het ludgerus hebben. 
Die vergunning is inmiddels binnen. 

Flora en fauna
ook met de Flora en Fauna wet moest 
rekening worden gehouden. We wilden 
een stukje van een waterkant met op-
geschoten struiken schoonmaken. maar 
daarvoor moest eerst een scan worden 
gemaakt van alle aanwezige beestjes en 

plantjes. alleen al het maken van de 
scan door een officieel bureau zou zo’n 
2.000 euro kosten. na lang overleg met 
het ministerie van landbouw, natuur  
en Voedselkwaliteit mocht ook een  
deskundige van de Vereniging voor 
natuur en milieueducatie een onder-
zoek doen (veel goedkoper). aldus ge-
schiedde en gelukkig waren er geen 
aparte bewoners, zodat we met een ge-
rust hart de struiken weg konden halen. 

Paaltjes
ondertussen liep er met de gemeente 
een discussie of de routepaaltjes rond 
of vierkant moesten zijn. uiteindelijk 
hebben we een compromis bereikt: 
ronde paaltjes met vierkante bordjes, 
met een rond logo. pas na vier maan-
den en ettelijke mailtjes en telefoontjes 
kregen we een deel van het prijzengeld 
op de rekening. Daardoor konden we 
pas in de zomervakantie de bordjes, 
palen en het informatiebord bestellen. 
een groep vrijwilligers heeft de route-
paaltjes geplaatst. en vandalen hebben 
de eerste paaltjes al weer gesloopt! 
het informatiebord moet nog bij het 
ludgerus worden geplaatst. omdat het 
dan al erg laat in het seizoen zal zijn, is 
de officiële opening van de wandelrou-
te uitgesteld tot het voorjaar van 2008. 

“Ik wil graag meer betrokken zijn bij de 
inrichting van mijn omgeving”.

ving. en Wichmond-Vierakker heeft veel 
om zuinig op te zijn. Daar wil ik aan bij-
dragen. Daarnaast zijn er ook gebreken 
die inherent zijn aan een kleine gemeen-
schap. gebreken die soms door kleine 
initiatieven verholpen kunnen worden. 
en ik ben niet iemand die daarbij aan de 
zijlijn wil staan.” 
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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)
gerben kleine haar (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.
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Ra, ra
Waar is deze foto genomen in 
Wichmond-Vierakker? uw antwoord 
kunt u e-mailen naar contact@
dorpsbelangwichmondvierakker.nl. u 
kunt de oplossing ook inleveren bij 
één van de bestuursleden, of via de 
post sturen naar marcel gosselink, 

na de presentatie werd de Dorps-
gids huis-aan-huis verspreid in 
Wichmond en Vierakker. De reacties 
op het informatieve boekwerkje zijn 

Dorpsgids Wichmond-Vierakker
In het Ludgerusgebouw vond nog net voor de zomervakantie de 
officiële presentatie van de Dorpsgids plaats. Die bestond uit de 
aanbieding van het eerste exemplaar aan de familie Ter Linde. Als 
nieuwkomers mochten zij het eerste exemplaar in ontvangst nemen 
uit handen van Karin Klein Lebbink, de voorzitster van de werkgroep 
“Saamhorigheid” die het gidsje maakte. De overige werkgroepleden 
waren Mieneke Dimmendaal, Marcel Gosselink, Desirée Roos en Ria 
Tijssen. Mike Toker verzorgde de opmaak. 

bijzonder positief. hebt u ideeën of 
suggesties, of mist u informatie, stuur 
dan een e-mail naar contact@
dorpsbelangwichmondvierakker.nl. 

Dan houden we daar rekening mee 
bij de volgende uitgave.

Wethouder glasbergen moest lachen om 
het feit dat hij nu eens niet het eerste maar 
het tweede exemplaar kreeg uitgereikt.

er zit schot in de Wogt ii
Het bezwaar dat op het bestemmingsplan de Wogt II lag, lijkt 
grotendeels te zijn opgelost. Dat werd duidelijk uit het gesprek dat 
Dorpsbelang met de gemeente daarover heeft gehad. Één van de 
duurdere kavels vervalt en er komen één à twee wat goedkopere 
kavels voor terug. Het gewijzigde plan komt nu eerst in de 
gemeenteraad en zal dan nog dit jaar gewijzigd ter visie worden 
gelegd. Er komt dus geen informatieavond meer.

op het gewijzigde plan kunnen alleen nog 
diegenen die op het eerste plan bezwaar 
hebben gemaakt, bezwaar aantekenen bij 
de provincie. als de provincie het plan heeft 
vastgesteld, komt het vervolgens weer 6 we-
ken ter visie te liggen. Wanneer er dan geen  

bezwaren meer komen, verwacht de gemeen-
te in de zomer van 2008 het terrein bouwrijp 
te kunnen maken en de grond uit te geven. 
binnenkort zit het bestuur van Dorpsbelang 
weer om de tafel met de gemeente om het 
vervolgplan verder te bespreken.

De gemeente verwacht in de zomer van 2008 
het terrein bouwrijp te kunnen maken.

iJselweg 1, 7233 sJ  Vierakker. onder 
de inzenders met de juiste oplossing 
verloten we een leuk prijsje.

Oplossing
De oplossing van de vorige prijsvraag 
was: basisschool De garve. sheila 
pierik was één van de mensen die de 
juiste oplossing instuurden. Ze kan de 
prijs binnenkort tegemoet zien.


