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Geacht college en leden van de raad 
 
Ik ga de brief van Dorpsbelang en argumenten daarin niet herhalen. Dan zou u niet meer opletten. Die brief 
en argumenten staan, net als de actiebereidheid van het dorp Wolfheze om nu echt iets te stoppen. 
 
Het verdient op zijn zachts gezegd geen schoonheidsprijs. In het voorstel aan de raad onder de titel 
"renovatie gemeentehuis, gymzalen en sporthal Doorwerth" wordt met een pennenstreek in één alinea een 
streep gehaald door de gymzaal van Wolfheze. Een link met de 5,7 miljoen kostende renovatie van uw 
eigen bastion mag eigenlijk niet gelegd worden, maar u veroorzaakt dat zelf. Simpelweg door de twee te 
verbinden in het voorstel aan de raad. Het zet in Wolfheze kwaad bloed. 
 
Vanavond hebben op het Dorpsplein een flink aantal kinderen en volwassenen hun ongenoegen laten 
blijken. In een paar dagen is het dorp in actie gekomen om u van dit onzalige plan af te laten zien. Kinderen 
zijn zelf de straat op gegaan en hebben inwoners aangesproken om te strijden voor behoud van de 
gymzaal. 
 
Dat is ook niet voor niets. Een gymzaal bij het onderwijs zelf is van levensbelang voor de kwaliteit van dat 
onderwijs. Zelf werkzaam in de sport- en beweegsector in Ede zie ik de gevolgen van sluiting van een 
gymzaal met eigen ogen. Vanuit een basisschool in de wijk Veldhuizen moeten kinderen en 
onderwijskrachten lopend naar sporthal de Peppel. Met een groep kinderen zijn zij een half uur onderweg. 
Het betekent bij elke groep een uur verloren onderwijstijd. Als volwassene loop ik de afstand tussen prinses 
Beatrixschool en de gymzaal bij Pro Persona in tien tot vijftien minuten. Ga eens op pad met groep 1 en 2. 
Dat zegt genoeg. 
 
Sport en bewegen zijn van cruciaal belang. De landelijke overheid erkent en stimuleert dat. Steeds vaker 
wordt bij kinderen een motorische en bewegingsachterstand geconstateerd. Goed bewegingsonderwijs en 
een sterk sport- en beweegaanbod zijn daarin onmisbaar. Het begint daaraan te schorten in Wolfheze. 
Sinds het wegvallen van de subsidie hangt het voortbestaan van sportvereniging Wodanseck aan een zijden 
draad. Nu al is het lastig om teams compleet te krijgen. Ouders maken al de keuze hun kinderen bij een 
andere sportvereniging onder te brengen. 
 
Het wegvallen van bewegingsonderwijs vlakbij school kan wel eens de druppel zijn in de neerwaartse 
spiraal van het wegvallen van voorzieningen. Het brengt en het sociale en het woonklimaat van Wolfheze in 
gevaar. 
 
De terugtrekkende overheid heeft in Wolfheze de rand van het acceptabele bereikt. Heeft u zich wel eens 
afgevraagd op welk vlak u op sociaal maatschappelijk terrein als gemeente in Wolfheze nog ondersteuning 
biedt en basisvoorzieningen in stand houdt? Het is niet veel meer. Verenigingen moeten al op eigen benen 
staan. Uw bemoeienis met het voortbestaan van en de heroriëntatie op een sociaal centrum is eigenlijk 0,0. 
We gaan er al vanuit dat na 1 januari 2018 De Burcht niet meer zal voortbestaan. 
 
We doen in Wolfheze veel op eigen kracht en zoeken zelf oplossingen, maar met dit voorstel maakt u dat 
eigenlijk onmogelijk. U geeft ons een klap in het gezicht. De gymzaal is van vitaal belang voor het 
voortbestaan van Wolfheze. 
 
In het voorstel aan de raad wordt slechts gesproken over "niet renoveren". Het ambtelijk stuk wat ten 
grondslag ligt aan dit voorstel spreekt duidelijk over "afstoten". In datzelfde stuk wordt gesteld dat het 
bewegingsonderwijs slechts drie uur gebruik maakt van de gymzaal. Dat klopt niet, het zijn er 7,5. 
 
Het is suggestief, maar ook hier bekruipt het gevoel dat het college liefst had gezien dat ieder over de 
alinea in het voorstel heen had gelezen. Dat geruisloos een eind zou zijn gekomen aan de gymzaal in het 
dorp. Dat is gelukkig niet gebeurd, dankzij een aantal heel oplettende inwoners. College u moet zich 



schamen. Zo ga je met inwoners en betrokkenen niet om. Het zou u sieren als u dit deel van het voorstel 
intrekt. 
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