Notitie
Bestuur Buurt Ede-Veldhuizen
Betreft

: Voorstel wijziging reglement Buurt Ede-Veldhuizen 1912

In oktober 1877 werd voor het eerst, na jarenlang overleg, een reglement voor de Buurt vastgesteld.
Dit reglement werd op de Buurtspraak van 19 september 1912 met een aantal wijziging op nieuw
vastgesteld. Het Buurtreglement 1912 wordt ook nu nog gehanteerd.
Gezien het feit dat wij als Buurtbestuur regelmatig worden geconfronteerd met zaken die in de
huidige (moderne) tijd om aanpassing vragen hebben wij, samen met de notariële ondersteuning van
Notaris Mr. W.D. Dahlman van van Putten van Apeldoorn notarissen, de afgelopen tijd gewerkt aan
een aangepaste vorm van het reglement 1912. Hierbij was het uitgangspunt het oude reglement
zoveel mogelijk (om historisch redenen) in tact te houden en zaken te actualiseren
Twee zaken speelden daarbij een belangrijke rol:
- De naam van de Buurt Ede-Veldhuizen
- Tekstuele wijzigingen en aanvulling van artikelen op het reglement 1912
De naamgeving:
Door het feit dat in de tachtigerjaren van de vorige eeuw de wijk Veldhuizen, als enige wijk in Ede,
werd benoemd tot “Ede-Veldhuizen” geeft dat de nodige verwarring met de naam van de Buurt.
Het oudste Buurtboek uit 1596 spreekt van “Buirspraecke in der dorp Ede und buirschap Velthuisen”.
Om een juiste vorm te vinden, de naam niet te veel te wijzigen en toch het onderscheidt te maken
stelt het bestuur de aangepaste naam “Buurt Ede en Veldhuizen” voor.
Aanpassing reglement:
In het huidige economische verkeer werd het steeds meer noodzakelijk wijzigingen in het reglement
aan te brengen. Zo waren er problemen bij het aanleveren van de documenten bij bijv. Kamer van
Koophandel en Bank omdat de bestuursvorm van een Buurt(schap) een onbekend begrip is.
Daarnaast kenden wij in 1912 nog geen appartementen, was er geen internet (website) en is een
verwijzing naar art. 2 der wet van de 10e bloeimaand 1810 nu een totaal onbekend begrip.
In de artikelen van het reglement 1912 worden o.a. (kleine) tekstuele aanpassingen voorgesteld.
Worden nu de Buurtscheuter en Buurtschrijver opgenomen in het Buurtbestuur en wordt het recht
van het weiden van schapen en plaggenmaaien aangescherpt conform de betreffende akten. Tevens
worden de artikelen 20 en 21 als voorstel toegevoegd.
Vaststelling reglement 2016:
Het voorgestelde reglement 2016 zal op de Buurtspraak op 15 september 2016 ter besluitvorming en
stemming aan de geërfden worden voorgelegd. Zodat na definitieve vaststelling de notariële akte kan
worden opgemaakt en het nieuwe reglement in werking kan treden.
Namens het Buurbestuur
G.M. Broere
(Buurtrichter)
Voorstel wijziging Buurtreglement 1912

Pagina - 1 -

