BUURT EDE – VELDHUIZEN

Verslag van de gewone jaarlijkse buurtspraak van de Buurt Ede-Veldhuizen gehouden op
donderdag 20 september 2001 in "Cultura" te Ede.
De klokken van de Nederlands Hervormde Kerk hebben van 09.50 uur – 10.00 uur geluid om de
geërfden te verwittigen dat de Buurtspraak 2001 zal plaatsvinden.
1. Opening door de buurtrichter
De bijeenkomst wordt iets later dan 10.00 uur geopend vanwege de niet reguliere vergaderplaats.
Eenmalig wordt in Cultura vergaderd, vanwege een huwelijk in Kernhem. Voor de komende jaren is
met de gastvrouw van Kernhem vastgelegd dat zij steeds de derde donderdag van september de
buurtspraakbijeenkomsten vastlegt.
De heer Versteeg verwelkomt de 26 aanwezigen en in het bijzonder de wethouder mevr. A. Jonker.
Hij meldt de afwezigheid van de spreker, de heer P. Lommen, als gevolg van oponthoud en vertraging
bij de NS.
De buurtrichter memoreert de geschiedenis van het terrein waarop het recent gebouwde "Cultura"
staat. Hij heeft daarvoor vanuit het Gemeentearchief informatie aangedragen gekregen.
Op de plaats van het huidige CULTURA (aan de Molenstraat 45) stond vroeger onder meer huize
“Rusthoeve”, dat de Amsterdamse – in rust zijnde – koopman Georg Jan Caspar Cavaljé in 1878 liet
bouwen. De grote verdiensten van de heer Cavaljé, geboren op 10-12-1824 in Zwolle en overleden op
13-05-1905 in Ede, zijn nauw verbonden aan de totstandkoming van de Cavaljéschool en de
Noorderkerk aan de Amsterdamseweg 9 (gesticht in 1903); ook refereert zijn naam aan de
Cavaljéstichting, die zich beijverde voor de zorg van onze bejaarden, hetgeen uitmondde in de bouw
van een woning, waarin een klein aantal bejaarden werd gehuisvest, aan de Bergstraat.
De heer Versteeg vertelt dat één van de eerste woorden die hij kon zeggen "Calvaljé" was omdat zijn
grootvader als oppertuinman bij de heer Calvaljé werkte.
2.
Mededelingen
Mevrouw van der Woude heeft het bestuur meegedeeld dat zij een andere baan heeft aangenomen.
Zij is gemeentearchivaris van Nijmegen geworden. Daardoor moet zij haar 'baan" als buurtschrijver
opzeggen. In de discussie over een nieuwe buurtschrijver komen voors en tegens aan de orde of de
functie van buurtschrijver wel bij de gemeentearchivaris moet liggen. Het bestuur is voor, mede gezien
het feit dat de buurtboeken in het gemeentearchief zijn ondergebracht. De heer Versteeg meent dat
de kwalitatieve inbreng van de gemeentearchivaris van belang kan zijn voor het reilen en zeilen van
de buurt. Volgens de reglementen wordt de buurtschrijver door de vergadering benoemd en draagt
mede zorg voor de continuïteit van het voortbestaan van de buurt. De functie maakt evenwel geen
onderdeel uit van die van de gemeentearchivaris, dus is het afhankelijk van de afspraken met de
opvolger van mw. C.C. van der Woude.
Uiteindelijk stemt de vergadering in met het voorstel van het bestuur om de functie te bespreken met
de nieuwe gemeentearchivaris.
Vervolgens bedankt de buurtrichter mw. C.C. van der Woude voor haar inbreng en bijdragen en
overhandigt haar een boekenbon.
3.

Ingekomen en uitgegane stukken (de lijst was bij de agenda gevoegd)

Van
1. Waterschap ValleiEem
2. Afdeling Kunst en cultuur
(Gemeente Ede)
3. Vereniging Oud Ede
4. Historisch Museum
5. Mw. Van der Woude
6. dhr. A. ten Klooster

inhoud
aanslag 2001 ad f 47,70
Programma Beiaardconcerten 2001

de datum
15-02-2001
28-6-2001

Beknopte geschiedenis buitenplaats "Kernhem"
(geschenkexemplaar)
ex. Van de Zandloper (nrs. 1 en 2/2001)
ontslag als buurtschrijver
i.v.m. afwezigheid en ontslag dankzegging
voor samenwerking (brief wordt voorgelezen)

medio 2001
20-6-2001
19-08-2001
21-8-2001
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7. mevr. H. ten Klooster
`

Naar
1. Min. Van Landbouw etc
2. Dhr. Folsche

3. Het buurtbestuur

afwezig dd.20/9/01;
curr. vitae tbv verkiezing tot buurtmeester
(brief wordt voorgelezen)
inhoud
subsidieaanvraag voor het bos van de buurt
machtiging aan de heer G.H.Folsche door
de buurtrichter en buurtschrijver voor het doen van een
subsidieaanvraag
voorbereidingsvergadering dd. 21-8-2001

13-9-2001
de datum
febr.2001

13-12-2001
18-07-2001

De diverse ingekomen brieven worden bij de respectievelijk corresponderende agendapunten
behandeld.
4. Verslag van de buurtspraak 2001.
Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat op pagina 3 in de tekst van de heer Boot het
jaartal achter "Thorbecke" niet juist is weergegeven. Dit moet zijn: 1851 i.p.v. 1836. Vervolgens wordt
onder dankzegging aan de buurtschrijver, respectievelijk haar waarnemer de heer T.J.Duijm het
verslag van de buurtspraak 2001 goedgekeurd en vastgesteld en tenslotte getekend door de
buurtrichter en buurtschrijver.
5. Behandeling van het financieel verslag 2000/2001 van de administrerend buurtmeester
De administrerend buurtmeester mw. de Leeuw geeft toelichting op het uitgereikte verslag, dat voor
het laatst in guldens is opgesteld. Zij wijst op het afnemend financieel vermogen van de buurt. De
inkomsten bestaan vnl uit rente en uit de verkoop van het hout van het bosperceel. Dit jaar heeft de
verkoop van hout f 1300,00 opgeleverd.
Na enige discussie over de financieel zorgelijke situatie wordt het financieel verslag goedgekeurd..
6.
Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaande uit mw. H. Blaauw - de Wit en de heer J.C. Verduijn meldt dat de kas in
orde is bevonden en vervolgens wordt de betreffende buurtmeester gedechargeerd
7. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2001/2002
De kascommissie wordt hartelijk bedankt voor haar werkzaamheden en vervolgens wordt een nieuwe
commissie benoemd, bestaande uit de heer H. B. de Leeuw en de heer J.C. Verduijn
8. Salarissen buurtmeesters / buurtschrijver 2001 en 2002. De penningmeester stelt voor
de salarissen vanaf 2002 te bepalen op €5 en € 10.
De administrerend buurtmeester is van mening dat met het oog op het nieuwe financiële tijdperk vanaf
1 januari 2002 waarin in plaats van de gulden, de Euro (€) een rol gaat spelen ook de salarissen
zouden moeten worden aangepast. Dit desondanks de niet zo rooskleurige financiële situatie.
Evenwel schenken de huidige buurtmeester hun bedrag terug zodat er ook sprake is van giften die het
verlies compenseren.
De vergadering gaat accoord met de verhoging, waarna tot uitbetaling wordt overgegaan van de
salarissen op basis van het huidige norm.

9.

Benoeming nieuwe buurtmeester i.v.m. het aftreden van de heer A. ten Klooster en
benoeming nieuwe buurtschrijver ivm vertrek Mw. Van der Woude. Vanwege de
vacature van de heer Ten Klooster wordt mevr. H. ten Klooster voorgedragen.

Aftreden van de heer A. ten Klooster:
Zijn ingekomen brief (zie agendapunt 3) wordt voorgelezen. De buurtrichter memoreert de positief
kritische bijdragen van de heer Ten Klooster en spreekt, mede namens de vergadering, aan het adres
van de heer ten Klooster de gezamenlijke dank uit.
Ook zijn opvolgster is niet aanwezig (ingekomen brief) en ook wordt haar brief voorgelezen. De
buurtrichter distantieert zich van de daarin gemaakte opmerkingen, omdat zij op persoonlijke titel zijn.
De vergadering stemt in met haar benoeming.
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Met de nieuwe gemeentearchivaris zal spoedig na zijn indiensttreding een gesprek volgen over de
functie van buurtschrijver.
10. Toestand van het buurtbos, toegelicht door de buurtscheuter
(bij de agenda was een : een kadastraal en topografisch kaartje gevoegd)
De buurtscheuter, de heer G.H. Folsche meldt dat het buurtbos er goed bijligt. Het is prettig dat er
inkomsten zijn uit de houtopslag. Door de MKZ-crisis (noot: mond- en klauwzeercrisis) was e.e.a.
vorig jaar vertraagd.
De heer Folsche meldt dat hij, namens de buurt een subsidieaanvraag (beheerssubsidie) ingediend
heeft bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het kader van de subsidieregeling
natuurbeheer 2000. Hij heeft daarop een bevestiging ontvangen, dd. 13 september 2001, dat de
aanvraag in behandeling is.
Na enkele vragen van de vergadering beantwoord te hebben wordt de heer Folsche voor zijn
activiteiten en bemoeienis zeer hartelijk bedankt.
11. De relatie van de buurt Ede - Veldhuizen met het Openluchtheater Ede.
Korte inleiding door de adviseur Gemeentelijke Monumenten, de heer Pierre
Lommen.
De inleider de heer Lommen heeft de vergadering niet kunnen bereiken ivm een vertraagde trein. Zijn
inleiding zal wellicht op een ander tijdstip kunnen plaatsvinden.
Vervolgens zegt buurtmeester, de heer Stomphorst, dat hij zich zorgen maakt over de toekomst van
het openluchttheater (OLT). Destijds was het OLT een zandafgraving in het kader van een werkvoorziening en heeft de gemeente Ede dit stuk van de buurt verkregen door ruil. Nadien is het OLT
meerdere keren verkocht met allerlei afspraken. Thans heeft de ECC (Edese Commerciële Club) het
beheer over het OLT. Ondanks dat er maximaal 12 evenementen mogen plaatsvinden waagt de ECC
zich daaraan niet, vanwege eventuele geluidsoverlast ,zegt wethouder Jonker desgevraagd.
Het terugverwerven kost kapitalen en de staat van onderhoud (m.u.v. het bosperceel) is niet zo goed.
Wel heeft de gemeente in de DOE - gelden, een bedrag opgenomen voor restauratie.
De vergadering stelt voor om bij de gemeente te bepleiten dat de gemeente het OLT voordraagt als
rijksmonument en te verzoeken of de gemeente het OLT wil kopen.
Weth. Jonker vraagt om spoedig initiatief, waarna zij de vergadering verlaat. De buurtrichter bedankt
haar hartelijk voor de openhartige wijze van discussiëren.
12. Pauze
In de pauze wordt de traditionele brandewijn met kandij geschonken.

13. De toestand van de heide
De heer Ing. P. van der Starre, van de productgroep Ruimtelijke Ordening & Milieu van de directie
Gelderland van DGW&T, is bereid om iets over dit onderwerp te vertellen.
De bloei op de heide is dit jaar minder uitbundig dan voorgaande jaren. Ondanks dat op andere
plaatsen op de Veluwe de heide rijkelijk bloeit, is deze mindere bloei niet direct toe te schrijven aan
een achteruitgang van de heide. Waarschijnlijk hebben zeer plaatselijke weersomstandigheden
hiermee te maken. De vergrassing en verbossing blijven ook op de Eder- en Ginkelse Heide, evenals
op vele heideterreinen een probleem. De vergrassing als gevolg van de voortdurende hoeveelheid
stikstof , die vanuit de lucht op de heide terechtkomt. De verbossing is een natuurlijke successie en is
een volgend stadium van heide. Beide vergen grote investeringen om het stadium van heide te
bewaren. Als gevolg van bezuinigingen bij de Koninklijke Landmacht staan de onderhoudsbedragen
voor dit soort werk de laatste jaren wat onder druk.
In het afgelopen jaar zijn de volgende activiteiten, respectievelijk werkzaamheden uitgevoerd: 2
hectare is geplagd; 3 hectare is gemaaid; 35 hectare vergraste heide is gemaaid; 3 hectare
boomopslag is verwijderd; 20 hectare vliegden is verwijderd tussen de open loofhoutbegroeiing in de
heideranden; palen en borden vervangen en 500 mtr zandweg verbeterd door middel van spitten.
Naar aanleiding van het verhaal worden diverse vragen gesteld.
Waarom is de buurt niet genoemd, c.q. deelnemer in de klachtencommissie die in het kader van het
beheer- en inrichtingsplan binnenkort definitief wordt ingesteld? Kan de bomenrij langs de N224
worden gekapt? Kan de stofoverlast door het gebruik van militaire voertuigen niet worden verminderd?
Heeft de MKZ ook bijgedragen aan de vergrassing?
Over deze vragen wordt uitvoerig gediscussieerd en nadat de buurtrichter de heer Van der Starre
bedankt heeft voor zijn bijdrage beloofd deze e.e.a met de heer Borgogne te zullen bespreken.
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14. Edese Schaapskudden, subsidie aan de Stichting en instandhouding van de
schaapskudden.
De buurtrichter is tevens voorzitter van de stichting Edese Schaapskudden. Vanuit dat oogpunt kan hij
veel vertellen over de huidige perikelen. Ook de MKZ is voor de schaapskudde bijzonder vervelend
geweest. Daarbij komt nu ook nog het minder gunstige politieke klimaat, waarbinnen meer voor koeien
dan voor schapen wordt gekozen.
Desalniettemin is er goede hoop dat er rijkssteun komt, want als de kudde in Ede wegvalt dan kun je
zeggen dat het in het hele land gedaan is met de kudden.
De bijdrage van de buurt is weliswaar beslist onvoldoende om een essentieel onderdeel te zijn in de
inkomsten, maar toch altijd weer prettig. De buurtrichter stelt voor om de subsidie van f 300,00 per
jaar te continueren en de vergadering gaat zonder meer accoord.
15. Rondvraag
Verschillende aanwezigen hebben vragen voor de rondvraag. O.a. vanwege de erfpachtovereenkomst
met defensie. Deze is stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Dit betrof in eerste instantie het door
defensie aangegeven gedeelte. Nu de hele heide van defensie is geldt de overeenkomst ook voor de
hele heide. De heer Verduijn krijgt de lachers op zijn hand door voor te stellen om het plagrecht om te
zetten in plagplicht. Verder wordt opgemerkt dat de jaarlijkse schoonmaakbeurt van de heide door
schoolkinderen een goede zaak is.
16. Sluiting
De buurtrichter sluit ruim na 12 uur de buurtspraak 2001.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld: Ede, 19 september 2002

De buurtrichter

De buurtschrijver (waarnemend)

J. Versteeg jr.

T.J.Duijm
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