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NIEUWSBRIEF

Verspreiding 
nieuwsbrief
De nieuwsbrief van Dorpsbelang 
zal tweemaal per jaar verschij-
nen. Deze eerste editie wordt 
nog huis-aan-huis in Wichmond 
en Vierakker bezorgd. De volgen-
de nieuwsbrieven zullen echter 
alleen in de bus van de leden van 
Dorps belang vallen. 

Om de verspreiding niet alleen gemak-
kelijker maar ook minder duur te maken, 
streven we ernaar om de nieuwsbrief in 
het vervolg zoveel mogelijk via e-mail te 
verspreiden. Heeft u uw e-mailadres al 
ingevuld op het aanmeldingsformulier 
dan krijgt u de volgende nieuwsbrief via 
de elektronische snelweg. Heeft u (in-
middels) wel een e-mailadres, maar heeft 
u dat nog niet doorgegeven? Stuur dan 
een mailtje naar Inge Regelink (ledenad-
ministratie): iregelink@hotmail.com.

‘t Suideras wandeltocht
Inwoners bij elkaar brengen. Dat is ook een doel van Dorpsbelang. Vandaar dat we op 
vrijdagavond 29 april een wandeltocht organiseren. Het bijzondere van de 4 kilometer 
lange tocht over het landgoed ’t Suideras is dat deze ook over gedeelten voert die nor-
maal (tijdens de tocht en ook daarna) afgesloten zijn voor publiek. De start is bij het 
Ludgerusgebouw in Vierakker. Deelnemers kunnen zich daar om 19.00 uur aanmel-
den. Na afloop kunnen de wandelaars er (op eigen kosten) ook terecht voor een hapje 
en drankje. Deelname voor leden is gratis, niet-leden betalen € 2,50.

Informatiebord en website

Belangstelling voor statuut 
of huishoudelijk reglement?
Wat is de doelstelling van de vereniging Dorpsbelang Wichmond-Vierakker? Hoe 
vaak vergadert het bestuur? En wat zijn de taken van de afzonderlijke bestuurs-
leden? Dat, en nog veel meer andere zaken, kunt u lezen in het statuut en in 
het huishoudelijk reglement van Dorpsbelang. U kunt beide documenten aan-
vragen via secretaris Jan Rensink, Dorpsstraat 17, 7234 SM Wichmond. E-mail: 
j.rensink@wanadoo.nl. 

De bedoeling is dat alle plaatselijke ver-
enigingen van het bord gebruik gaan 
maken. Dit infobord, voorzien van glas, 
slot en mogelijk verlichting, zal deels 
worden bekostigd uit een bijdrage van 
de Rabobank. In week 10 is de definitie-
ve aanvraag ingediend bij de gemeente.
Lid Tony Guepin (IJsselweg 20) is bezig 

met een Dorpsbelang-website. Eén van 
de onderdelen daarvan wordt een agen-
da waar verenigingen en andere groepe-
ringen uit Wichmond en Vierakker even-
eens hun activiteiten op kwijt kunnen. 
Zowel het bord als de website moeten er 
onder meer toe leiden dat zaken beter 
op elkaar worden afgestemd.

Al langere tijd bestaat in Wichmond en Vierakker de behoefte aan één 
lokale agenda met alle plaatselijke activiteiten. Om in die behoefte te 
voorzien, werkt Dorpsbelang aan de komst van een informatiebord. 
Dat is in een goed vooroverleg met de gemeente Bronckhorst gepland 
op het veldje (direct achter) de containers tegenover de Rabo-pinauto-
maat in Wichmond. 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Dorpsbelang Wichmond-Vieraker. 
Het  versch i jnt  tweemaal  per 
jaar en wordt naar alle leden van 
Dorpsbelang gestuurd.

Oplage: 450 exemplaren

Bestuur Dorpsbelang
Jan Klein Lenderink (voorzitter)
Jan Rensink (secretaris)
Derk Bruil (penningmeester)
Ria Tijssen (lid)
Marga Leerkes (lid)
Inge Regelink (lid)
Mattie Bakker (lid)

(Eind)redactie: Marcel Gosselink

Contactadres: Jan Rensink, Dorps-
straat 17, 7234 SM Wichmond
E-mail j.rensink@wanadoo.nl
Bankrekeningnr: Rabo 105238503

Druk/opmaak: Sypro Media BV uit 
Zutphen heeft geheel belangeloos de 
druk en opmaak van deze nieuws-
brief verzorgd.
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De laatste tijd heeft u weinig meer vernomen van Dorpsbelang 
Wichmond - Vierakker. Dat wil echter niet zeggen dat er niets gebeurt. 
Achter de schermen wordt volop gewerkt om een volwaardig 
Dorpsbelang op de been te krijgen. Dat wil zeggen een Dorpsbelang 
dat weet wat er in onze kernen gebeurt en dat een serieuze gespreks-
partner is voor de gemeente Bronckhorst en andere relevante partijen. 

Bedenk naam  
voor nieuwsbrief
Dit is de eerste officiële 
nieuwsbrief van Dorpsbelang 
Wichmond - Vierakker. Maar 
zoals u kunt zien, is het een 
nieuwsbrief zonder naam. 
Daar kunt u verandering in 
brengen. Weet u een leuke, ori-
ginele naam voor de nieuws-
brief, stuur die dan naar: Jan 
Rensink, Dorpsstraat 17, 7234 
SM  Wichmond. 
E-mailen mag natuurlijk ook: 
j.rensink@wanadoo.nl. Voor de  
bedenker van de winnende 
naam ligt er een leuke attentie 
klaar.

Activiteiten achter de schermen

We kiezen er als Dorpsbelang allereerst 
voor om via overleg de belangen van 
u als inwoner te behartigen. Om als 
Dorpsbelang enig gewicht in de schaal 
te kunnen leggen, is het van belang dat 
we namens zoveel mogelijk inwoners 
spreken. Word dus lid wanneer u dat 
nog niet bent. Ook omdat het dé manier 
is om zelf actief bij te dragen aan de 
leefbaarheid in Wichmond en Vierakker. 
In deze eerste nieuwsbrief een greep uit 
de belangrijkste initiatieven die we als 

Dorpsbelang inmiddels hebben onderno-
men, of die we nog gaan ondernemen. 
Wij blijven u uiteraard van de ontwikke-
lingen op de hoogte houden. Dat doen 
we via deze nieuwsbrief, die tweemaal 
per jaar zal uitkomen. En dat doen we 
straks ook via onze eigen internetsite. 
Hoe dan ook, u hoort nog van ons!

Het bestuur van Dorpsbelang 
Wichmond - Vierakker

Dorpsbelang officieel uit de startblokken

Peter van Heek, coördinator Vereniging 
Kleine Kernen Gelderland (VKK) was uitge-
nodigd als spreker. Dorpsbelang Wichmond 
- Vierakker heeft zich bij de VKK aangeslo-
ten. Van Heek benadrukte het belang van 
een aanspreekpunt tussen gemeenten en 
kleine kernen. Dit in verband met de steeds 
groter wordende afstand. Een afstand die 
onder meer het gevolg is van gemeentelijke 
herindelingen die overal in den lande wor-
den doorgevoerd.

Op 26 januari 2005 vond in het Ludgerusgebouw de oprichtingsverga-
dering van Dorpsbelang Wichmond - Vierakker plaats. Volgens de pre-
sentielijst waren er die avond 107 inwoners aanwezig. Die spraken on-
der meer over de statuten en zagen hoe Jan Klein Lenderink (voorzit-
ter) en Derk Bruil (penningmeester) de officiële handtekening onder 
de oprichtingsakte zetten. 

Top-10
Na de lezing van de heer Van Heek kon-
den de aanwezigen via stickers aange-
ven waaraan volgens hen Dorpsbelang 
Wichmond - Vierakker aandacht moet 
besteden. Die ‘stickerparade’ leverde de 
volgende top-10 op:

 1. Woningbouw, vooral voor starters.
 2. Openbaar vervoer (buurtbus).
 3. Pinautomaat (bankzaken).
 4. Ludgerusgebouw moet blijven.
 5. Winkelvoorzieningen.
 6. Contact met het gemeentebestuur.

 7. Verkeersveiligheid (o.a. drempels).
 8. School en peuterspeelzaal.
 9. Bibliotheekbus.
 10.  Bevorderen en instandhouden van 

sociale contacten en cultuur, alge-
mene activiteiten.

Kijkend naar deze top-10 merkte de 
voorzitter in zijn slotwoord op dat er 
nog genoeg werk te doen is. Met een 
dankwoord aan de heer Van Heek voor 
zijn uiteenzetting en aan Mattie en Sjaan 
Bakker (Ludgerus) voor de vlotte be-
diening en de hapjes werd de avond 
afgesloten. 

De notaris kijkt toe hoe voorzitter Jan Klein 
Lenderink de oprichtingsakte ondertekent.
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Het is nadrukkelijk niet de bedoeling 
om de taken van andere verenigingen 
of instellingen over te nemen. Wel kan 
Dorpsbelang zorgen voor een onder-
linge afstemming. Doel van de avond:
-  voeding leveren voor het nog te 

schrijven Dorpsplan (inventariseren 
van ideeën over leefbaarheid);

-  informatie leveren voor de website 
(in ontwikkeling) van Dorpsbelang 
Wichmond -Vierakker;

-  gegevens aanleveren voor de lokale 
agenda (activiteiten en data van 
evenementen);

-  informatie over het geplande me-
dedelingenbord;

-  knelpunten in functioneren groe-
peringen inventariseren en zoeken 
naar afstemming en verbeterpun-
ten.

Vergeten?
Dorpsbelang heeft geprobeerd alle 
verenigingen, stichtingen en groepe-
ringen uit te nodigen maar stelt het 
zeer op prijs als ‘vergeten’ organisaties 
zich melden. Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met de se-
cretaris van Dorpsbelang Jan Rensink, 
Dorpsstraat 17, 7234 SM  Wichmond, 
telefoon (0575) 44 14 58, e-mail 
j.rensink@wanadoo.nl.

Contactavond voor alle 
lokale groeperingen
Zorgen voor een goede onderlinge afstemming tussen de groepe-
ringen en verenigingen in Wichmond en Vierakker. Om daarvoor een 
eerste aanzet te geven, organiseert Dorpsbelang Wichmond - 
Vierakker op woensdag 13 april a.s. om 20.00 uur een contactavond 
voor alle lokale groeperingen. Deze avond wordt gehouden in het 
Ludgerusgebouw aan de Vierakkersestraatweg 37 in Vierakker. In 
Wichmond en Vierakker zijn circa 30 groeperingen actief. Van ieder 
bestuur wordt op de contactavond één afgevaardigde verwacht.

Dorpsplan
in de maak

Het 200ste lid van Dorpsbelang
Een school moet er blijven, een peuterspeelzaal zou hij graag zien maar 
het liefst een supermarkt. Zomaar wat gedachten over de leefbaarheid 
van ons dorp van één van onze jongste leden Jasper Kamphuis (12). 
Jasper is het 200ste lid van Dorpsbelang. Hij woont in het buitengebied 
aan de Rozenstraat. Zijn vader heeft hem, met het oog op de toekomst, 
tijdens de algemene ledenvergadering aangemeld als lid.

Jasper was blij verrast toen de voorzit-
ter van Dorpsbelang hem onlangs een 
cd-bon kwam overhandigen. Hij zit nu 
nog in groep 8 van de basisschool maar 
verwacht wel dat hij straks het dorp een 
tijdje zal verlaten om te gaan studeren. 
Hij hoopt dat er later mogelijkheden 
voor hem zijn om ergens in het buiten-
gebied te kunnen gaan wonen.

Jasper, met zijn broertje Joost en zusjes Agnes en Meta, krijgt een cd-bon uit handen van de 
voorzitter.

Gift Rabobank
€ 1000,-
Dorpsbelang heeft onlangs een eenma-
lige gift van 1.000 euro op haar bank-
rekening bijgeschreven gekregen. De 
afzender was de Rabobank Graafschap 
West. Die heeft een speciaal potje voor 
plaatselijke verenigingen. Wanneer die 
aan bepaalde criteria voldoen (o.a. die-
nen van het algemeen belang en niet 
politiek) dan kunnen die een aanvraag 
indienen. Dorpsbelang zal de 1.000 euro 
met name gebruiken om de eerste aan-
loopkosten te dekken

We hebben de leden Han Pie tser se, 
Anton Wuestman, Rob Schouten, 
Gerard Scheepers en Marga Jansen 
bereid gevonden om een Dorps-
plan uit te werken. Daarin komt 
onder meer te staan wat onze vi-
sie is waar het gaat om de leef-
baarheid in de kernen Wich mond 
en Vierakker. En hoe we een en an-
der willen bereiken. Bij het maken 
van het plan zal een notitie van de 
Vereniging voor Kleine Kernen 
Gelderland als leidraad dienen.

Allen hadden in een eerder stadium 
aangegeven dat zij graag iets wilden 
doen voor Dorpsbelang. En zij zijn niet 
de enigen. Heeft u dat ook aangege-
ven, maar heeft u nog niets van ons 
gehoord? Geen zorgen, wij nemen con-
tact met u op zodra er zich iets voor-
doet waarbij we uw ondersteuning 
goed kunnen gebruiken. En één ding 
is zeker: er is de komende tijd nog ge-
noeg te doen!
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Container 
voor luieractie
Sinds een jaar bestaat er een luieractie. 
Speciale zakken hiervoor kunnen worden 
afgehaald bij de peuterspeelzaal. Het 
probleem is echter dat in Wichmond en 
Vierakker géén mogelijkheden zijn om 
deze zakken in te leveren. Dorpsbelang 
heeft van de gemeente Bronckhorst de 
toezegging gekregen dat er een contai-
ner geplaatst mag worden. 
De container kan zowel voor gewone lui-
ers als voor incontinentiemateriaal wor-
den gebruikt.De gemeente wil graag dat 
hier volop gebruik van wordt gemaakt. 
Door de mogelijke komst van diftar 
(betaling per gewicht) is deze vorm van 
inzameling alleen maar toe te juichen. 
Omdat het een bovengrondse container 
betreft, zijn we nog op zoek naar een 
geschikte plaats.

Inning 
leden bijdrage
Eind april wordt de ledenbijdrage 
geïnd. Wanneer u ons een machtiging 
heeft gegeven, zult u zien dat tegen die 
tijd uw ledenbijdrage wordt afgeschre-
ven. Mensen die hebben aangegeven 
op een andere manier te willen betalen, 
zullen een verzoek krijgen hun bijdrage 
over te maken. Gaat u niet akkoord met 
de afschrijving, dan kunt u binnen 30 
dagen een verzoek tot terugbetaling bij 
bank of Postbank indienen.

Aanmelden 
nieuwe leden
De teller van het aantal leden van 
Dorpsbelang stond bij het ter perse 
gaan van deze nieuwsbrief op 207. Dat 
is een behoorlijk aantal, maar nieuwe 
leden zijn uiteraard altijd welkom. 
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar 
via Inge Regelink, Koekoekstraat 7, 7233 
PB Vierakker (e-mail iregelink@hotmail.
com) of via secretaris Jan Rensink, 
Dorpsstraat 17, 7234 SM Wichmond 
(e-mail j.rensink@wanadoo.nl). Ook kunt 
u de formulieren ophalen bij Mattie en 
Sjaan Bakker, de beheerders van het 
Ludgerusgebouw.

Dorpsbelang en de gemeente

Ook het gebrekkige onderhoud van de speelplaatsen kwam aan de orde.

Een goed contact met de gemeente is voor ons als Dorpsbelang essen-
tieel. Vandaar dat er op ons initiatief een eerste kennismakingsge-
sprek plaatsvond op 2 maart jl. Namens het bestuur van Dorpsbelang 
waren Jan Klein Lenderink (voorzitter), Derk Bruil (penningmeester) en 
Jan Rensink (secretaris) aanwezig.

Namens de gemeente schoven wethou-
der Glasbergen en beleidsmedewerker 
Kiers aan. De bestuursleden vertel-
den onder meer over de achtergron-
den van de oprichting en het doel van 
Dorpsbelang. 

De wethouder gaf aan dat de discus-
sie over de rol van de dorpsraden als 
gesprekspartner van de gemeente nog 
volop wordt gevoerd. Een bijdrage in de 
(stichtings)kosten kon hij derhalve niet 
toezeggen. Ook omdat daarvoor bin-
nen de gemeente Bronckhorst nog geen 
budget beschikbaar is gesteld. 
Dorpsbelang greep het kennismakings-
gesprek aan om de top-10 van bewo-
nerswensen te presenteren, aangevuld 
met enkele andere punten. In dat ver-
band werd – ook namens de Hervormde 
Gemeente Wichmond - onder meer aan-
dacht gevraagd voor het grintpad op de 
begraafplaats dat moeilijk beloopbaar 
is met een rollator, voor het achterstal-
lig onderhoud van de begraafplaats en 

voor de wens van een urnenmuur. Ook 
het gebrekkige onderhoud van de speel-
plaatsen kwam ter sprake.

Commissievergadering
Enkele bestuursleden van Dorpsbelang 
woonden op 10 maart de commissiever-
gadering Beleidsontwikkeling bij. Op de 
agenda van de commissie, die de beslis-
singen van het gemeenteraad voorbe-
reidt, stond onder meer de dorpsraden 
en hoe de gemeente daar mee om wil 
gaan. Er werd mede gediscussieerd op 
basis van een ‘praatstuk’ dat door D66 
was ingebracht. De rode draad door de 
discussie was dat de commissieleden 
zich niet wilden beperken tot dorpsbe-
langen. Ook voor andere groeperingen, 
zoals wijkraden, dient beleid bepaald te 
worden, zo luidde het algemene oordeel 
van de leden. Die erkenden overigens 
allemaal wel de meerwaarde van dorps-
raden en aanverwante groeperingen als 
klankbord voor de gemeente. “We zijn 
blij met elk contact met de burger”.

Eerstvolgende ledenvergadering
Op woensdagavond 21 september is de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering van Dorpsbelang Wichmond-Vierakker. Die wordt ge-
houden in het Ludgerusgebouw en begint om 20.00 uur. Over de agen-
dapunten wordt u te zijner tijd via de lokale media geïnformeerd. 


