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BUURT EDE - VELDHUIZEN 
 

Verslag van de gewone jaarlijkse buurtspraak van de Buurt  Ede-Veldhuizen  

gehouden op donderdag 17 september 1998 in  huize Kernhem.  

 

Aanvang 10.00 uur met klokgelui van de Nederlands Hervormde Kerk. 

 

1. Opening. 

 

Buurtrichter Versteeg opent de bijeenkomst en heet de 42  aanwezigen hartelijk welkom. Een bijzonder woord 

van welkom richt hij tot de heren Lt.kol. Suikerbuik (garnizoenscommandant ) en kapitein Jansen  

De buurtrichter memoreert in het kort de traditie van de bijeenkomsten in huize Kernhem. Die gaat al terug tot 

halverwege de 16e eeuw. Onder leiding van buurtrichter Baron van Wassenaer van Obdam werd buurtspraak in 

Kernhem gehouden. De buurtschrijver had zijn handen vol aan het schrijven van de notulen in de buurtboeken. 

Deze gaan terug tot 1596. De buurtboeken liggen nu in het gemeentearchief van Ede. Onlangs bleek dat een 

aantal Amerikanen interesse had in de buurtboeken en ze wilde  kopen!  In de 17e eeuw bleken de boeken veilig 

in huize Kernhem .Een brand in het centrum van Ede (eerst in 1635 en later in 1684) heeft nogal wat verwoest. 

Spreker  is van mening dat de vergadertraditie hersteld moet worden en vindt dat de jaarlijkse bijeenkomsten 

voortaan in huize Kernhem moeten worden gehouden.  Wellicht dat dit volgend jaar nog niet kan omdat de zaal 

waarin we nu zitten, wordt gerestaureerd. Daarna zou voortaan in Kernhem vergaderd kunnen worden.  

 

De buurtrichter deelt mee dat de buurtschrijver, mw. C.C. van der Woude en wethouder Jonker later aanwezig 

zullen zijn. Daarom neemt de heer T.J. Duijm dit jaar voor de buurtschrijver waar. 

 

2. Ingekomen stukken. 

 

2.1. Van de Belangenvereniging Beatrixpark is een verzoek binnengekomen om hun actie te ondersteunen. Het is 

een actie tegen de bouw van een appartement. Na een discussie, waarbij tevens de rol van de Buurt wordt 

toegelicht wordt uiteindelijk besloten dat het verzoek niet zal worden ondersteund. De Buurt is niet soortgelijk 

aan een belangenvereniging; de Buurt is in feite een voorloper van de gemeenteraad. De rechten van de Buurt 

zijn destijds aan de gemeente verkocht. De Buurt heeft met name een functie als forum en niet die van een 

belangenbehartiger. De aanwezigen gehoord te hebben constateert de buurtrichter dat er door de Buurt geen actie 

gevoerd moet worden tegen incidentele plannen.   

 

2.2. Concept beheers- en inrichtingsplan Eder- en Ginkelse heide.  

        Dit onderwerp komt terug onder agendapunt  11. 

 

2.3  Bericht van verhindering van wethouder Spiegelenberg; v.k.a. (= voor kennisgeving aangenomen) 

 

2.4  Verkiezingsprogramma Groen Links / PE,  v.k.a. 

 

2.5  De Zandloper, kwartaalblad van de Vereniging Oud Ede, v.k.a.     

 

2.6. Uitnodiging beiaardconcert, v.k.a. 

 

3. Verslag van de buurtspraak 1997. 

 

Onder dankzegging aan de buurtschrijver wordt het verslag van de buurtspraak 1997 zonder op of aanmerkingen 

goedgekeurd,  vastgesteld en getekend door de buurtrichter en buurtschrijver. 

 

4.  Verslag van de administrerend buurtmeester over de periode 1 september 1997 t/m 31 augustus 1998.  

 

De buurtrichter stelt vervolgens het tijdens de vergadering uitgedeelde financieel verslag aan de orde. Enkele 

vragen worden gesteld over het ontvangen bedrag voor jachtrecht. De heer G.H. Folsche, de buurtscheuter, 

beaamt dat dit een laag bedrag is. Hiertegenover staat echter weer dat de heer van de Zandschulp ook toezicht 

uitoefent en daarvoor hoeven wij als Buurt geen vergoeding te betalen.   

Nadat er geen verdere vragen en/of opmerkingen van financiële aard  meer zijn, kan dit verslag met een 

dankwoord aan de administrerend buurtmeester zonder wijzigingen worden  vastgesteld. Daarna wordt 
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overgegaan tot het uitbetalen van de salarissen aan de buurtmeester, exclusief de buurtrichter. Vanwege de 

waarneming door de heer T.J.Duijm wordt hem het bedrag ad f 10,00 overhandigd i.p.v. mevr. Van der Woude. 

  

 

5. Verslag van de kascommissie.  

 

Het financieel verslag van de administrerend buurtmeester over de periode 1 september 1997 tot en met 31 

augustus 1998 is conform  het bijgaande overzicht  in orde bevonden.. De buurtrichter dankt de buurtmeester 

voor de boekhouding en de kascommissie, bestaande uit de heren De Leeuw en Stomphorst , voor hun 

werkzaamheden. De administrerend buurtmeester wordt gedechargeerd. 

 

 

6. Benoeming van de kascommissie 1998/1999. 

 

Voor de periode 1998/1999 worden de heren Boot en de Leeuw voorgesteld. De vergadering stemt in met de 

voordracht en vervolgens worden beide in de kascommissie benoemd. 

 

 

7. Voorziening in de bestuursvacatures, beide voor een periode van zes jaar. 

 

In de vacature van de heer Hafmans  uit 1997 wordt de heer B. Folscher jr. benoemd. In de andere vacature 

wordt de heer Stomphorst benoemd. Deze laatste is vanwege vakantie niet aanwezig. 

 

 

8. Toestand van het buurtbos. 

 

De buurtscheuter, de heer G.H. Folsche, deelt mee dat het buurtbosje er prima uitziet. Er is geen ziekte, 

respectievelijk plagen. Het vuilstorten wordt minder. De prunus woekert door. Enkele zaaddragers zijn 

verwijderd. Het zou goed zijn een dunning uit te voeren over meerdere jaren. Ook de omliggende eigenaren 

houden hun perceel bij.   

Dhr. Lub vertelt dat er een subsidieregeling landschapsbeheer in de maak is. Het is een regeling op vrijwillige 

basis waarbij de eigenaar de mogelijkheid krijgt een financiële bijdrage van de gemeente Ede te ontvangen als 

een brede groenstrook of een poel wordt aangelegd. Bij subsidieverlening wordt wel de eis tot een x-jarig 

onderhoud gesteld. 

 

9. Subsidie voor de Stichting Edese Schaapskudden. 

 

De buurtrichter stelt dit agendapunt aan de orde en geeft aan dat hij in dit geval een dubbele pet heeft. 

Desondanks wil hij als buurtrichter toch een aantal opmerkingen maken. Mede doordat de Buurt aan de wieg 

heeft gestaan van de " Edese Schaapskudden" .De bekostiging van de Schaapskudden komt wellicht in gevaar 

doordat de subsidie van het Rijk komt te vervallen. De buurtrichter meldde dat er besprekingen gaande zijn met 

defensie, op wiens terrein de kudde graast. Na een discussie wordt geopperd om de kudde aan Defensie te leasen. 

De subsidie van de Buurt aan de kudde zal worden gecontinueerd.  

 

 

10. Pauze. 

 

Voordat iedereen kon genieten van de traditionele brandewijn met kandij werd door de aanwezige journalist van 

de Omroep Gelderland gevraagd om nog te blijven zitten. De buurtrichter werd verzocht om zijn 

openingstoespraak nogmaals te houden. In een t.v.- uitzending van donderdagavond 17 september 1998 werd de 

opname van de buurtspraak vertoond. 

 

 

11. Inspraak concept beheer- en inrichtingsplan Eder- en Ginkelse heide; toegelicht door de heer W. van  

       Plateringen van de gemeente Ede. 

 

De heer van Plateringen stelt zich voor en vertelt dat hij portefeuille-secretaris is van wethouder Spiegelenberg. 

Spreker acht dit agendapunt een goed voorbeeld van een bespreekpunt voor de buurt.  

In eerste instantie vertelt hij dat het kabinet onlangs heeft besloten dat de verplaatsing van het COT niet 

doorgaat. De komende 10 jaar zal de luchtmobiele brigade oefenen op de heide. De gemeente Ede heeft met 

defensie een convenant gesloten en dit omvat een beheers- en inrichtingsplan. Dit plan is evenwel nog niet door 
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de gemeenteraad van Ede behandeld. Hij verwacht dat het dit najaar in de betreffende raadscommissie wordt 

behandeld.  

Het doel van het beheers- en inrichtingsplan omvat een aantal onderdelen: o.a. aandacht voor de natuuraspecten, 

oefenen door defensie en recreatie. Het is van belang dat er een goed evenwicht is tussen de diverse belangen . 

Het beheer houdt in: hoe gaan we er mee om; hoe gaan we met de natuur om; hoe kunnen we dit alles bewaken. 

Nadrukkelijk is aandacht besteed aan het gevaar bij eventuele rampen. Ook hiervoor is een rampenplan gemaakt. 

Tenslotte springen twee onderdelen eruit bij het hoofdstuk Conclusies en  Aanbevelingen. Dit zijn : a. defensie 

oefent en de gemeente Ede heeft een aparte verantwoordelijkheid. 

Vervolgens gaat de heer van Plateringen nader in op het aspect rasterproblematiek. Hij vertelt dat de coördinatie 

van de terreinactiviteiten ligt bij a. directie gebouwen van defensie, b. garnizoen  en c. gemeente Ede. 

Voor wat betreft het melden van klachten verwijst hij naar het klachtennummer van de marechaussee in Ede. 

Voorts is er een regionaal overleg dat wordt gevormd door het college van GS van de provincie Gelderland, de 

gemeente Ede en het Min. van Defensie. Dit regionaal overleg houdt mede toezicht op de afhandeling van de 

klachten.  

Deze toename van instanties is mede ontstaan naar aanleiding van allerlei signalen uit de Edese samenleving. 

Ook in het Edese rampenplan krijgt Arnhem aandacht.  

De heer van Plateringen noemt vervolgens het belang van het onderhoud door allerlei grote grazers en het feit 

dat diverse probleemsporten (zoals vliegen met modelvliegtuigen) momenteel worden gedoogd. 

Met het natuurbeleid wil de gemeente zoveel mogelijk aansluiten bij dat van Natuurmonumenten. Op de 

Noorderhei is het aantal activiteiten van defensie verminderd.  

In het plan is opgenomen dat defensie maximaal 27 weken mag oefenen op de hei. Dit aantal wordt momenteel 

bij lange na niet gehaald.  

 

Lt.kl. Suikerbuik vertelt desgevraagd dat de contacten met de gemeente Ede verbeterd zijn. Er is een nauwe 

samenwerking . Hij stelt dat het garnizoen zich met de Buurt verbonden voelt. 

 

Tenslotte ontstaat een discussie over het natuurbehoud. De heer van Plateringen stelt onder meer dat defensie de 

natuur zoveel mogelijk wil ontzien . Een uitgangspunt is onder meer dat het belang van de schapen wordt 

gewaarborgd, evenals het educatieve aspect van de wildkansels.  

 

De buurtrichter bedankt de heer van Plateringen voor zijn uitvoerige betoog en  voor zijn reactie op de 

verschillende vragenstellers . 

 

12. Rondvraag 

 

De heer Heij memoreert het overlijden van de vader van de buurtrichter. Deze was in het verleden eveneens 

buurtrichter. 

 

De heer Pel vraagt naar de voortzetting van de erfpachtovereenkomst. Deze loopt naar zijn mening  in het jaar  

2000 af. Mevrouw van der Woude antwoordt hierop dat de gesloten overeenkomst stilzwijgend wordt vernieuwd 

voor een periode van honderd jaar. 

 

De heer van Veldhuizen vraagt waarom tijdens Monumentendag de toren van de Ned. Herv. Kerk niet geopend 

was voor publiek. 

Wethouder Jonker reageert door te zeggen dat zij de beweegredenen zal natrekken.  

  

Mw. H.Blaauw deelt mee dat de Vereniging Oud Ede volgend jaar 75 jaar bestaat. Zij nodigt de Buurt uit om in 

1999 te vergaderen in het Historisch Museum.  

 

13. Sluiting 

 

De buurtrichter stelt tot slot dat de buurtspraak een belangrijk  traditionele activiteit is. Het is een restant van een 

duizenden jaren oud Noord-Europees democratisch systeem. Onze buurtspraak is een van de laatst overgebleven 

vormen daarvan . We moeten ons best doen deze traditie in stand te houden. Vervolgens dankt hij alle 

aanwezigen voor hun komst en bijdrage aan de buurtspraak en wenst allen voor het komende jaar een goede 

gezondheid en sluit de bijeenkomst. 
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