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NIEUWSBRIEF
DORPSBELANG WICHMOND - VIERAKKER

NUMMER 2, OKTOBER 2005

Op naar de 400 leden!
Nadat de eerste Nieuwsbrief in april van dit jaar op uw deurmat viel, is 
er veel gebeurd. Over de belangrijkste ontwikkelingen kunt u in deze 
Nieuwsbrief meer lezen. Of natuurlijk op onze website www.dorpbe-
langwichmondvierakker.nl. Want het opzetten van deze site is één van 
de dingen die we in de tussentijd als Dorpsbelang hebben gerealiseerd. 

Met de aanwas van nieuwe leden gaat het uitstekend. Bij de voorbereidingen van 
deze Nieuwsbrief stond de teller op 356. Een mooi aantal, maar het kan nog beter. 
Kent u mensen die nog geen lid zijn? Vertel hen dan over de ideeën en initiatieven van 
Dorpsbelang. En is er iemand in uw gezin onlangs 12 jaar geworden, dan mag hij of zij 
voor 1 euro lid worden. Op die manier moet het mogelijk zijn om nog voor het einde 
van dit jaar het 400ste lid te verwelkomen. Intussen gaan wij door met het ontwikke-
len van plannen en ideeën om voor u het wonen en werken in Wichmond-Vierakker 
aantrekkelijk te houden en te maken.

Deelnemers contactavond lokale verenigingen:

'Prima idee, moeten we zeker éénmaal per jaar doen'

Om het ijs te breken, begon de avond 
met een prikkelende stelling waar-
op de aanwezigen konden reageren: 
‘Wichmond-Vierakker kan prima be-
staan zonder activiteiten van verenigin-
gen, school en kerken’. Een willekeu-
rige greep uit de reacties: ‘Wichmond-
Vierakker mag geen slaapdorp worden’, 
‘Er zijn nog meer vrijwilligers nodig’, 
‘Bundel de krachten’ en ‘Subsidies moet 
je verdienen: actief worden’.

Website en infobord
Het volgende agendapunt vormde het 
uitwisselen van wensen en ideeën voor 

de Dorpsbelang-website. Een belangrijk 
onderdeel daarop is de agenda. Deze 
moet ervoor zorgen dat de diverse acti-

viteiten elkaar niet kruisen. Dorpsbelang 
houdt deze agenda bij; verenigingen 
en groeperingen zorgen zelf voor het 
aanleveren van de agendagegevens. 
Omdat niet iedereen over een com-
puter en internetverbinding beschikt, 
heeft Dorpsbelang inmiddels informa-
tieborden geplaatst (zie elders in deze 
Nieuwsbrief). 

Knelpunten
Een ander belangrijk onderdeel van de 
contactavond vormde het in kaart bren-
gen van de knelpunten. Een aantal van 
deze punten keerde in min of meer de-
zelfde bewoordingen telkens terug. Het 
vinden van voldoende vrijwilligers bij-
voorbeeld, of de aanwas van nieuwe le-
den en financieringsproblemen. Aan het 
slot van de avond gaven de deelnemers 
aan de avond positief te hebben ervaren. 
‘Het is goed om als lokale verenigingen 
en groeperingen samen te zijn en con-
tact te houden,’ aldus één van hen.

Afgevaardigden van maar liefst vijfentwintig lokale verenigingen en groe-
peringen togen op 13 april jl. naar het Ludgerusgebouw. Zij deden dat op 
uitnodiging van Dorpsbelang. Het doel van deze contactavond was het 
zoeken naar afstemming en het in kaart brengen van knelpunten. Voor de 
contactavond waren alle circa dertig plaatselijke verenigingen en groep-
eringen uitgenodigd. De deelnemers waren enthousiast. ‘Dat moeten we 
zeker éénmaal per jaar doen,’ luidde na afloop de algemene reactie.

Verdeeld in groepjes zetten de deelnemers 
de knelpunten op papier.

Nog steeds 
‘Nieuwsbrief’
Het zal u wellicht zijn opgevallen 
dat er nog steeds ‘Nieuwsbrief’ 
op deze uitgave staat. In de vo-
r i ge  N ieuwsbr i e f  deden  we 
een oproep om een naam te 
bedenken. Een aantal mensen heeft 
suggesties ingestuurd. Maar dè 
naam zat daar helaas nog niet bij. 
We doen dus wederom een oproep. 
Weet u een leuke naam, stuur die 
dan naar Jan Rensink, Dorpsstraat 
17, 7234 SM Wichmond. E-mailen 
kan natuurlijk ook: contact@dorpsbe
langwichmondvierakker.nl.
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Wethouder Peter Glasbergen: 

‘Hoe meer Dorpsbelangen 
en Dorpsraden hoe beter’

Op verzoek van diverse leden 
klopte Dorpsbelang eerder dit 
jaar met succes aan bij de 
gemeente Bronckhorst met het 
verzoek een luiercontainer te 
plaatsten. Inmiddels is duidelijk 
geworden dat het centrale inza-
melpunt in een grote behoefte 
voorziet. Vooral kersverse ouders 
weten de weg naar de luiercon-
tainer bij basisschool De Garve 
goed te vinden. 

De container kan overigens zowel voor 
gewone luiers als voor incontinentie-
materiaal worden gebruikt. Alleen al 
de mogelijke komst van diftar (betaling 
per gewicht) maakt deze vorm van in-
zameling erg aantrekkelijk. Wilt u ook 
gebruikmaken van de container? De 
speciale zakken voor de luiers kunnen 
worden afgehaald bij de peuterspeelzaal 
en bij het Ludgerusgebouw. 

Lege batterijen 
Lege batterijen kunt u ook het beste 
inleveren bij De Garve. Voordeel is 

niet alleen dat u daarmee het milieu 
ontlast. U steunt er ook nog eens 
de school mee die een deel van de 
opbrengst krijgt.

Luiercontainer schot in de roos

De luiercontainer bij De Garve. 

Als belangrijkste rol voor de belangen-
verenigingen ziet hij: de lokale gemeen-
schap wakker en betrokken houden bij 
wat er in die gemeenschap gebeurt. ‘En 
ze hebben een rol in de communicatie 
met de gemeente. Als ik contact wil 
met de inwoners van een kleine kern, 
dan is de plaatselijke belangenvereniging 
mijn eerste ingang.’ Dat via Dorpsbelang 
Wichmond-Vierakker vooral klachten 
over bijvoorbeeld overhangend groen en 
kapotte straatlantarens bij de gemeente 
binnenkomen, vindt hij prima. ‘Maar 

dat hoort eigenlijk via een gemeentelijk 
meldpunt te gaan. Daar zijn we mee 
bezig en dat centrale meldpunt komt er 
zeer waarschijnlijk nog voor het einde 
van dit jaar.’

Taak gemeente
Zijn collega-wethouder André Baars 
kwam op de algemene ledenvergadering 
van 21 september jl. over de huisves-
tingsplannen vertellen. Van hem hoorde 
Glasbergen ook over de presentatie van 
het concept Dorpsplan. En dat we als 
gemeenschap Wichmond-Vierakker van 
onze eigen kracht moeten uitgaan wan-
neer we iets gedaan willen krijgen. ‘Ik 
sta daar volledig achter. Als je iets wilt 
realiseren dan is dat allereerst de ver-
antwoording van de gemeenschap zelf.’ 
Maar hebben we dan als Dorpsbelang 
helemaal niets van de gemeente te ver-
wachten? De wethouder: ‘Dan moet je 
vooral denken aan het mogelijk maken 
en ondersteunen - het faciliteren - van 
lokale initiatieven.’ 

Financiële steun?
Op financiële steun van de gemeente 
hoeven we dus niet te rekenen? De wet-
houder: ‘Dat staat nog helemaal open. 
Het kleine kernen beleid is één van onze 
speerpunten. Maar eerst zul je moeten 
weten wat je onder een kleine kern ver-
staat en wat we daar als gemeente mee 
willen. In dat verband hebben we twee 
doelstellingen geformuleerd. We willen 
de leefbaarheid en vitaliteit in de kleine 
kernen in stand houden. En we willen de 
korte lijnen tussen de gemeente en de 
burger behouden en bevorderen. Begin 
volgend jaar zal er een startnotitie over 
het kleine kernen beleid op tafel liggen 
en door de Raad behandeld worden. 
Maar nogmaals, je moet eerst de inhoud 
duidelijk hebben voordat je over zaken 
als financiële steun kunt beslissen.’ Hij 
besluit het gesprek met een belofte waar 
we hem graag aan houden. ‘Als jullie 
definitieve Dorpsplan klaar is, wil ik het 
graag komen ophalen. Al dan niet met 
de nieuwe burgemeester.’ 

Verbazen doet het hem niet dat de elf plaatselijke belangenverenigingen in de gemeente Bronckhorst voor-
al sinds de herindeling van zich doen spreken. ‘Met name bewoners van de kleine kernen zijn bang dat hun 
stem onvoldoende gehoord wordt. En de kleine kernen krijgen het sowieso steeds lastiger. De jeugd trekt 
weg evenals allerlei voorzieningen zoals winkels. Ik ben dan ook blij met de belangenverenigingen,’ zegt 
wethouder Peter Glasbergen. Die heeft naast Openbare Werken en Welzijn onder meer het kleine kernen 
beleid in zijn portefeuille.

Wethouder Peter Glasbergen: ‘Financiële 
steun? Dat staat nog helemaal open.’
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Kom massaal naar het 
Ludgerusgebouw!

Wichmond-Vierakker 
op Omroep Gelderland

Omroep Gelderland maakt op 22 ok-
tober een radio-uitzending in en over 
Wichmond-Vierakker. De uitzending 
vindt plaats vanuit het Ludgerusgebouw 
en duurt van 10.00 tot 13.00 uur. Het 
programma maakt deel uit van een se-
rie waarin kleine kernen de gelegenheid 
krijgen zich van hun beste kant te laten 
zien. Ook is er een wedstrijd aan ver-
bonden: wie krijgt de meeste inwoners 
op de been en produceert de meeste 
decibels? De voorbereiding is in handen 
van Dorpsbelang.

Tijdens het programma komen er zes 
blokjes van 10 minuten. In elk blokje 
wordt iets bijzonders uit Wichmond-
Vierakker voor het voetlicht gehaald. 
Zoals het er nu naar uitziet, zullen dat 
onder meer zijn: - JUBAL - schaapsher-
der Philip Vaartjes - het coöperatieve 
diepvrieshuisje in Vierakker - SV Socii en 
de Oranjevereniging. 

Wedstrijd
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk 
inwoners naar het Ludgerusgebouw 
komen. Om 12.45 uur dienen die na-
melijk gezamenlijk een flink aantal 
decibels te produceren. Deze decibels 
worden vermenigvuldigd met het per-
centage inwoners dat het gastenboek 
heeft ondertekend. Met het cijfer dat 
daar uitrolt, doet Wichmond-Vierakker 
mee aan de wedstrijd.

Dat Dorpsbelang het logo wilde gebruiken, vond hij geen enkel probleem. 
Maar oorspronkelijk ontwierp hij het voor het 1200-jarige bestaan van 
Wichmond-Vierakker op verzoek van het jubileumcomité. Lang hoefde 
Rien Overvelde niet over dat verzoek na te denken. Evenmin over de 
figuur die centraal op het logo zou moeten staan. ‘Uiteraard Sint Ludger. 
Die heeft hier immers een belangrijke rol gespeeld. Hij stak in 794 als 
missionaris bij Brummen de IJssel over om in Withmundi een kerk te stich-
ten. En om van daaruit de Achterhoek te kerstenen.’ 

Nog net voor de vakantieperiode konden we het 300ste Dorpsbelang-lid noteren: 
Jan Wolbrink uit Wichmond. Hij ontving uit handen van de voorzitter een cadeaubon 
ter waarde van 20 euro. 

HET 300STE LID

Ontwerper Ludger-logo Dorpsbelang: 

‘Bronckhorst had beter 

Ludgerland kunnen heten’

‘Wat dat betreft had de gemeente 
Bronckhorst beter Ludgerland kun-
nen heten,’ merkt hij op. Vrijwel alle 
grote kernen in de gemeente hebben 
op de één of andere manier wel iets 
met Ludger te maken. Voorbeelden? 
Wichmond-Vierakker is duidelijk. Maar 
in de kerk van Baak is Ludger afgebeeld 
op de glas-in-lood-ramen. De kerk in 
Zelhem is gebouwd op de fundamenten 
van de kerk die destijds door Ludger is 
gesticht. En Hummelo en Keppel heb-
ben een partnerschap met een plaats in 
Duitsland waar Ludger is geweest.’

Kleuren in logo
Rien heeft in de loop der tijd als hobby 
al heel wat illustraties en logo’s ontwor-
pen. Over de kleuren in het Wichmond-
Vierakker logo zegt hij: Om de een of 
andere reden is de oorspronkelijk groene 
kleur veranderd in lichtblauw. Maar dat 
groen stond voor de grazige weiden, het 
blauw voor de IJssel en de Baakse beek. 

En het wit symboliseert de reinheid en 
de uitmonding van de Baakse Beek in de 
IJssel.’ Terugkomend op zijn persoonlijke 
voorliefde voor Ludger: ‘Ik zit ook in de 
Ludgerkring Oost-Gelderland. Die pro-
beert Ludger die plaats te geven die hij in 
dit gebied verdient. Wat dat betreft zou 
ik de Willibrorduskerk in Vierakker graag 
omgedoopt zien in de Ludgeruskerk. 
Maar dat zal er wel nooit van komen. Ik 
ben allang blij dat hij wordt genoemd op 
het ANWB-bordje bij de ingang van de 
kerk,’ glimlacht hij.

Rien Overvelde: ‘Het blauw symboliseert de 
uitmonding van de Baakse Beek in de IJssel.’

‘t Suideras 
wandeltocht
Op vrijdagavond 29 april organiseerde 
Dorpsbelang een 4 km lange wandel-
tocht over het landgoed ’t Suideras. 
Onder leiding van de heer en mevrouw 
Bonga liepen circa 70 enthousiaste 
wandelaars over gedeelten die normaal 
gesproken afgesloten zijn voor publiek. 
Start  en eindpunt was bi j  het 
Ludgerusgebouw. Volgend jaar zal 
er rond dezelfde tijd wederom een 
Dorpsbelang-activiteit plaatsvinden. 
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Colofon
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van 
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker. 
Hij verschijnt tweemaal per jaar 
en wordt naar alle leden van 
Dorpsbelang gestuurd.

Bestuur Dorpsbelang:
Jan Klein Lenderink (voorzitter)
Jan Rensink (secretaris)
Derk Bruil (penningmeester)
Inge Regelink (ledenadministratie)
Marcel Gosselink (PR)
Ria Tijssen (algemeen lid)
Marga Leerkes (algemeen lid)
Mattie Bakker (algemeen lid)

Redactie
Marcel Gosselink

Contactadres
Jan Rensink, Dorpsstraat 17
7234 SM Wichmond
E-mail contact@dorpsbelang 
wichmondvierakker.nl
Internet: www.dorpsbelang
wichmondvierakker.nl
Bankrekeningnr: Rabo 105238503

Druk/opmaak
Sypro Media BV uit Zutphen 
heeft geheel belangeloos de 
druk en opmaak voor deze 
nieuwsbrief verzorgd.

Concept Dorpsplan goed ontvangen 
op algemene ledenvergadering

Infoborden geplaatst
Dorpsbelang heeft onlangs twee informatieborden geplaatst. 
In Vierakker bij het coöperatieve diepvrieshuisje; in Wichmond op 
het grasveldje aan de Beeklaan. Elke plaatselijke vereniging kan de 
informatieborden gebruiken om activiteiten aan te kondigen. 

De aankondigingen / posters voor het bord in Wichmond kunnen worden afgele-
verd bij voorzitter Jan Klein Lenderink, Hackforterweg 16 in Wichmond en bij secre-
taris Jan Rensink, Dorpsstraat 17 in Wichmond. Voor het bord in Vierakker kunt u 
naast de genoemde bestuursleden ook terecht bij Marcel Gosselink, IJselweg 1 in 
Vierakker.

Na het openingswoordje van voorzitter 
Jan Klein Lenderink en de officiële opna-
me van Marcel Gosselink in het bestuur 
presenteerde Anton Wuestman namens 
de werkgroep het concept Dorpsplan. 

Actiepunten
Hij vertelde dat de werkgroep er bewust 
voor heeft gekozen een initiatiefrijk con-
cept te schrijven. ‘Want stilstaan is ach-
teruitgaan. Gekozen is voor een metho-
diek waarbij vier thema’s centraal staan: 
saamhorigheid; bedrijvigheid; voorzie-
ningen; mooi en veilig. Per thema wordt 
antwoord gegeven op drie vragen: “Wat 
is het?”, “Wat wil de gemeenschap?” 
en “Wat kun je doen?”. Dat levert uit-
eindelijk een lijst met twaalf actiepunten 
op waaronder: welkomstavond (‘inbur-
geringcursus’) nieuwe inwoners; benut-
ten van vrijkomende boerderijen; kansen 
benutten in recreatie/toerisme; ‘verza-

melgebouw’ met diverse voorzieningen;  
fietsveiligheid; kernen aantrekkelijk ma-
ken voor jeugd.’

Op zijn vraag wat men van het concept 
vond, verwoordde één van de aanwe-
zigen de algemene mening in de zaal. 
‘Een prima en mooi compleet plan.’

Woningbouw
Na de pauze vertelde wethouder André 
Baars over de woningbouw in de kleine 
kernen. Hij meldde dat in Bronckhorst 
de komende 4 jaar 1.000 woningen ge-
bouwd mogen worden. De wethouder 
wil hoge prioriteit geven aan de groei in 
kleine kernen. Zoals de plannen nu zijn, 
komen er in Wichmond eenentwintig 
woningen:
-  Tien woningen in het kader van de 

‘m³ voor m³’ of ‘ruimte voor ruimte’ 
regeling. Dat zijn duurdere woningen 

op grote, dure kavels.
-  Vijf vrijstaande woningen op een 

redelijke kavel.
-  Drie geschakelde woningen die 

voldoen aan de eisen van een 
starterswoning.

-  Drie seniorenwoningen.
Nieuwbouw in Vierakker is niet gepland 
omdat deze kern in het buitengebied valt. 

Meer weten?
Wilt u het volledige verslag van de al-
gemene ledenvergadering lezen? Kijk 
dan op www.dorpsbelangwichmondvier-
akker.nl onder ‘Laatste nieuws’. Onder 
‘Dorpsplan’ vindt u het volledige concept 
van het plan.

De presentatie van het concept Dorpsplan. En een uiteenzetting van 
wethouder André Baars over de huisvestingsplannen in de kleine ker-
nen. Deze zaken stonden centraal tijdens de algemene ledenvergade-
ring op woensdagavond 21 september in het Ludgerusgebouw. 
Beide vielen goed bij de eenenvijftig aanwezige leden. 

De laatste hand wordt gelegd aan het 
bord in Wichmond.

De plaatsing van het infobord in 
Vierakker.


