Jaarverslag Burtspraak 2014: Bijlage 1
Buurt Ede-Veldhuizen Jaarverslag 2013-2014
Met dit Jaarverslag van de Buurt Ede-Veldhuizen informeren wij u graag over de activiteiten
van het Buurtbestuur. Over het Buurtjaar 2013-2014 telde de agenda van het Buurtbestuur,
naast de 7 reguliere bestuursvergaderingen, nog 75 andere activiteiten.
Een belangrijk onderdeel van de activiteiten was ook dit jaar weer het netwerken om het verhaal
van de Buurt en haar cultuurhistorische achtergrond onder de aandacht te brengen. Op uitnodiging
werden presentaties en openingen van exposities en tentoonstellingen bijgewoond, deelgenomen
aan een excursie naar de nieuwe Wildkansel en is de opening van de werkruimte van de
Archeologische Werkgemeenschap bezocht. De samenwerking tussen partijen als het Historisch
Museum, de Vereniging Oud Ede en het Gemeente archief is verstevigd en de mogelijke
samenwerking met ’t Winkeltje v.d. Bospoort onderzocht.
Daarnaast zijn lezingen verzorgd tijdens Cultureel Café Dante, voor de Rotary
Ede-Kernhem, de Stichting Probusclub Ede, tijdens het Historisch café van het
Gemeente archief en op de “museumburenavond” in het Historisch Museum.
Tevens waren wij aanwezig in een radio uitzending “Ede vitaal” van de Lokale
Omroep Ede
Er is deelgenomen aan de 1e Edese Beursvloer waar verenigingen, stichtingen e.d. jaarlijks de
gelegenheid krijgen om in contact te komen met Edese Bedrijven. Enerzijds om kennis te maken
met elkaar en anderzijds om elkaar te ondersteunen. Hier legden wij contact met de kandidaat
Buurtschrijver en vonden we aanvullende ondersteuning door het notariaat.
Naar aanleiding van de Buurtspraak 2013 werd een
bezoek voor geërfden aan de nieuwe kooi van de Edese
Schaapskudde voorbereid. Tijdens het bezoek aan de
kooi hebben wij als sponsor voor de 1e maal een lam
geadopteerd die wij de naam hebben
gegeven “Unico de 1e” genoemd naar de
Buurtrichter Unico van Wassenaer. Deze
adoptie werd mogelijk door het
ombuigen van directe sponsoring van de
Stichting Edese Schaapskudde naar de
Stichting Vrienden van de Edese
Schaapskudde. Door deze wijziging zijn wij voor het eerst ook als “sponsor” erkend op het
sponsorbord en is op uitnodiging van de Stichting de traditionele Scheerdersmaaltijd in de kooi
bezocht na afloop van het jaarlijkse schaapscheerdersfeest.
Als uitvoering van de op de Buurtspraak 2013 besproken zaken werd de
“herkenbaarheid van het Buurtbos” afgerond door het plaatsen van twee
informatie borden door het Gemeentelijk Bosbedrijf.
De op de Buurtspraak door Burgemeester van de Knaap toegezegde
“bankjes op de Eder heide” werden ook daadwerkelijk geplaatst.
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De aan de gemeente tijdens de Buurtspraak aangeboden
plaquette van de Buurt werd in het bestuurscentrum van de
Gemeente opgehangen. De officiële onthulling zal in het
najaar van 2014 alsnog plaats vinden. Door het ministerie van
Defensie werd, na jarenlang onderwerp van gesprek te zijn
geweest op de Buurtspraak, de begroeiing langs de N224, om
zo het gezicht op de heide te herstellen, ook daadwerkelijk
uitgevoerd.
Voor de eerste maal maakte de Buurt, als voormalig
terreineigenaar en nog altijd in het bezit van bepaalde
rechten op de hei deel uit van het comité
Natuuropschoondagen voor de Edese schooljeugd.
Hierbij wordt door kinderen uit de 5e en 6e klassen van het
basisonderwijs één dag gewerkt op de heide om deze te
ontdoen van ongewenste opslag. Met deze ondersteuning
van defensie worden de heidevelden beheerd. De
sponsoring van drankjes kon door ons, via
FrieslandCampina Riedel, worden geregeld.
De restauratie van de luidmotor van het Angelusklokje in
het “Cleyne” torentje op het dak van de Oude Kerk kon
door de Buurt, in samenwerking met de heer Jan
Houweling uit Oud Alblas als vrijwilliger, worden
gerealiseerd. Het klokje was door een mechanisch defect
al vele jaren niet meer bruikbaar. Dit klokje dat na de
restauratie van de kerk in 1964 door de geërfden van de
Buurt werd geschonken luidt bij huwelijken in de kerk en
laat nu weer zijn heldere klanken over het dorp
neerdalen. Als bijlage bij dit jaarverslag treft u een
gedicht aan geschreven door de Buurtschrijver Drikus Heij
dat als dank aan de geërfden werd gepubliceerd in de
Edesche Courant van 27 januari 1965.
In het kader van “Noaberschap” bezochten wij in de
Doesburgerbuurt de Nationale Molendag en het oogstfeest en waren
wij aanwezig bij de officiële opening van het Doesburgermolenpad,
het 50e klompenpad van de stichting Landschapsbeheer Gelderland.
Dit pad start in de Buurt bij huis Kernhem en loopt o.a. ook langs
de Wildwal.

Regelmatig werden de openbare bijeenkomst van de commissie begeleidingsgroep Bosbeheerplan
2010-2022 van de Gemeente Ede bijgewoond. Wij werden uitgenodigd deel te nemen aan het
erfgoedproject “Kazerne Ede: een afscheid en een nieuw begin” als onderdeel van het project
“Living artifacts of the Veluwe” geïnitieerd door de afd. ruimtelijk ordening van de gemeente.
Daarnaast ging dit jaar onze deelname aan het overleg over het herstel en zichtbaar maken van de
Wildwal van Lunteren naar Wageningen door.
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Als lid van het comité herdenking “Vluchtoord Ede”, het
Belgenkamp, werd intensief deelgenomen aan de
bijeenkomsten van zowel het lokale comité, dat een
herdenkingsprogramma voorbereid voor september 2015, als
het regionale comité bestaande uit de herdenkingscomités
Uden, Nunspeet en Ede. Door deze samenwerking werd in
Nunspeet de tentoonstelling “Onafzienbare heidevlakten”
bezocht en de presentatie van een lespakket “Onderdak in
Nunspeet” bijgewoond. In Uden werd een voorstelling
“Grenslicht” bezocht in het openluchttheater geïnspireerd op
het leven in het vluchtoord. Dit laatste was een zeer
bijzondere ervaring.

Door het buurtbestuur werd het initiatief genomen om, naar aanleiding van het aanbieden van een
watertappunt aan de ondernemers bij de opening van het gerestaureerde Bospoort gebied door de
gemeente, te ijveren voor het terugbrengen van de dorpspomp, oorspronkelijk eigendom van de
Buurt Ede-Veldhuizen, die stond op het kruispunt tegenover café de Bospoort. Voor dit initiatief
werd samenwerking gevonden bij de Vereniging Oud Ede. Op dit moment zijn wij nog volop in
overleg met de gemeente om mogelijke haalbaarheid te onderzoeken.
De in 2012 vanuit het Rabobank Coöperatiefonds ontvangen
bijdrage voor het realiseren van een Boek over Kernhem is dit
jaar na overleg met de bank teruggestort. Na gesprekken met
een aantal partijen om het boek mogelijk te realiseren werd
als laatste op verzoek van de Stichting Erfgoed Ede met hun
gesproken. De stichting kon echter geen zekerheid geven
omtrent realisatie van de uitgave waarna, na overleg met de
Rabobank, werd besloten het geld te retourneren.
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Eind 2013 werd het bestuur benaderd door een geërfde betrokken bij de afwikkeling van de
Buurtvereniging Klaphek. Deze vereniging had geen functionerend bestuur meer en er werd gezocht
aan een oplossing voor een tijdelijk sluimerend bestaan. Na intensief overleg en het voorleggen van
de mogelijkheden en consequenties aan de notarissen van beide partijen kon een overeenkomt
worden opgesteld. Hierin werd uitsluitend het financiële beheer van het bezit tot medio 2017 werd
overgedragen aan de Buurt. Als conform de statuten van de Buurtvereniging voor medio 2017 geen
nieuw bestuur kan worden gevormd vervalt het volledige tegoed aan de Buurt Ede-Veldhuizen.
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