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Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 16 september 2021 
Benoeming & Rooster van aftreden Buurtbestuur 
 

Een vast onderdeel van de jaarlijkse Buurtspraak is het onderdeel benoeming & rooster van aftreden voor 

functies binnen het Buurtbestuur. Onderstaand een overzicht van de organisatiestructuur van het 

Buurtbestuur waarbij de benoeming voor de diverse functies conform het Buurtreglement 2018 ligt bij de 

stemgerechtigde geërfden van de Buurt. 

 

 
 

Herbenoeming Buurtmeester (Ede): 

Afgelopen Buurtspraak zat de termijn van 6 jaar voor Buurtmeester Ruud Dijkman er op. Conform de 

statuten van de Buurt kon een directe herbenoeming niet plaatsvinden en was hij niet per direct 

herbenoembaar. Gezien het feit dat er geen kandidaten waren voor de invulling van deze functie 

verklaarde Ruud zich bereid het afgelopen Buurtjaar de functie als interim te blijven vervullen. Hoewel 

hij gezien zijn leeftijd een nieuwe periode van 6 jaar bezwaarlijk vind is hij toch bereid zich herkiesbaar 

te stellen om het voortbestaan van de Buurt niet in gevaar te brengen. Hij stelt zich dan ook opnieuw 

herkiesbaar tot zich een waardig opvolger voor deze functie heeft gemeld. 

- Het buurtbestuur stelt voor deze benoeming voor een nieuwe termijn te accorderen. 
 

Vacature Administrerend Buurtmeester vacant vanaf 2021: 

Administrerend Buurtmeester Ed van Remmen heeft aangegeven om persoonlijke redenen na twee jaar 

helaas te moeten stoppen met het uitvoeren van deze functie. De functie administrerend Buurtmeester  

betekend dat naast de bestuurlijke taken ook de zorg voor de (financiële)administratie zoals bank- en 

verzekeringen, subsidieaanvragen alsmede ANBI en KvK registratie. Een functie van groot belang voor het 

beheer van de Buurt. Voor deze functie heeft het bestuur nog geen nieuwe kandidaat kunnen werven. 

- Het buurtbestuur roept dringend kandidaten op zich voor deze functie) aan te melden. 

 

Vacature Buurtmeester(s) m/v (vrijwilliger) vacant vanaf 2019: 

Ook bij de Buurtspraak van 2020 hebben wij deze “openstaande” functies reeds aan de orde gesteld. Een 

Buurtmeester voor Buurt Ede en Veldhuizen heeft een sterke affiniteit met de cultuurhistorische 

achtergronden van de Buurt en haar betrokkenheid bij de lokale gemeenschap in het kader van projecten 

op diverse terreinen.  
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Momenteel zijn er (nog) slechts 2 van de 4 functies van Buurtmeesters ingevuld. De druk op de inzet is van 

het overige bestuur is daardoor groot. Er is dan ook een dringende behoefte om is deze functies van 

Buurtmeester te voorzien. Het betreft een onbezoldigde functies voor een bestuursperiode van 6 jaar.  

- Het buurtbestuur roept dringend kandidaten op zich voor deze functie(s) aan te melden. 

 

Toekomst van de Buurt en het buurtbestuur: 

Het invullen en vaststellen van de toekomstvisie van de Buurt zal mede bepalen op welke terreinen de 

bestuurders zich in de toekomst kunnen gaan richten. Wat is de rol van de Buurt in onze huidige moderne 

samenleving en welke rollen en taken passen daarbij of waar moeten wij afscheid van nemen. 

 

Betrokkenheid Natuur en landschap: 

Een Buurtmeester of bijz. functionaris die samen met het bestuur deze specifiek natuur gerelateerde 

onderwerpen (m.u.v. het Buurtbos) behartigt is zeer welkom. Te denken valt hierbij aan de organisatie 

van de jaarlijkse Natuuropschoondag en de ondersteuning van de Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede. Het 

is daarnaast van belang dat deze persoon initiatief toont om de bewustwording en betrokkenheid van de 

bewoners van Ede bij de Edese natuur in ruimste zin te versterken.  

  

Ondersteunende bestuursfuncties Buurtbestuur: 

Al eerder is door geërfden op een Buurtspraak vastgesteld dat het Buurtbestuur ondersteunende functies 

kan formeren om de taken van het Buurtbestuur te ondersteunen. Hiervoor is het bestuur dringend op zoek 

naar kandidaten die invulling kunnen geven aan te vormen:  Projectgroepen, Commissies en speciale taken. 

Hierbij gaat het voor om zaken als het opstellen toekomstvisie, historische onderzoek en pr, voorlichting 

en communicatie. Ook zijn wij dringend op zoek naar iemand, ter ondersteuning van de Webmeester(s) 

om de website van de Buurt een upgrade te geven. Bij een dynamische Buurt hoort ook een dynamische 

website!  

- Het Buurtbestuur roept dringend kandidaten op om zich te melden voor deze fiuncties.   

Alleen MET elkaar kunnen wij de Buurt veiligstellen en door geven aan volgende generaties Edenaren. 

 

Functie Buurtrichter: 

De Buurtrichter heeft al eerder aangegeven na 10 jaar op termijn zijn functie te willen gaan neer leggen. 

Het wordt tijd voor nieuw bloed en visie om de Buurt naar een nieuwe toekomt te lijden. Veel stappen 

zijn de afgelopen jaren gezet om de Buurt naar de toekomst te brengen en de Buurt weer meer onder de 

aandacht te brengen van de Edese gemeenschap.  

Één van de meest sprekende resultaten is de opname van de traditionele Buurtspraak op de Nederlandse 

UNESCO lijst van Immaterieel Erfgoed en de rol als voorbeeld gemeenschap bij het Int. Verdrag van Faro. 

Ook de betrokkenheid van de Buurt bij Natuur en Landschap is een belangrijke nieuwe ontwikkeling. Om 

de ingezette weg ook voor te verdere toekomst te waarborgen en te werken aan een toekomstvisie voor 

de betrokkenheid van de Buurt en haar geërfden bij ontwikkelingen die de Buurt(schap) raken is het goed 

om tijdig om te zien naar een opvolger in deze bijzondere (netwerk)functie. 

 

Tot slot: 

Voor nadere informatie of vragen over benoemingen, functies e.d. kunt contact opnemen met het 

buurbestuur via het mailadres info@ede-en-veldhuizen.nl of telefonisch bij de Buurtrichter Geen Broere 

via het telefoonnummer +31654911662  
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