
                                                      Buurt Ede-Veldhuizen
Buurtspraak geërfden van de Buurt Ede-Veldhuizen
 

Verslag van de jaarlijkse buurtspraak van de buurt Ede-Veldhuizen
Gehouden op donderdag20 september 2012, Huis Kernhem, aanvang 10.00

Aanwezig namens het buurtbestuur: Geen Broere (buurtrichter - ad interim), Roel Cirkel, Bert 
Folsche, Simon van der Laan (buurtmeesters), Hetty ten Klooster (buurtschrijver). Afwezig met 
kennisgeving: Hendrik Prins (buurtscheuter)

1. Opening door de buurtrichter ad-interim Geen Broere: 
Hij heet de aanwezige geërfden en andere belangstellenden van harte welkom. En is blij 
dat we dankzij het luiden van de klokken, de publicaties in de plaatselijke pers en de 
uitnodigingen per e-mail een goed gevulde zaal hebben.
Hij  memoreert  het  overlijden  van  Jan  Stomphorst,  voormalig  buurtschrijver  en  later 
buurtmeester, op 2 mei 2012.
En meldt dat buurtrichter Jan Kijlstra op 3 mei jl. om persoonlijke redenen is afgetreden, 
waarna hij, op verzoek van het buurtbestuur deze functie voorlopig  waarneemt. 

2. Verslag van de buurtspraak d.d. 15 september 2011:
Punt  6: Remco  Elsink  heeft  Geen  Broere  vervangen  in  de  kascommissie  wegens 
onverenigbaarheid van functies.
Punt 10: Wat betreft een vertegenwoordiging van het buurtbestuur in het bestuur van de 
schaapskudden zijn nog geen stappen gezet. Het bestuur houdt dit als punt van aandacht 
in portefeuille.
Punt 11: De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de buurt dekt de eventuele 
aansprakelijkheid van de vrijwilligers. 
Punt 12: Het onderwerp Golfbaan wordt in een apart agendapunt behandeld
Het verslag wordt hierbij goedgekeurd.

3. Toelichting plannen golfbaan enclave de Ginkel:
Tot nu toe is de buurt de enige organisatie die zich tegen de komst van de golfbaan heeft  
uitgesproken. De buurt kan, omdat ze geen actiegroep is, de ontwikkelingen alleen maar 
kritisch volgen.
Momenteel  kunnen  marktpartijen  op  basis  van  een  door  de  Gem.  Ede  afgegeven 
gunningdocument bepalen of zij voldoende mogelijkheden zien om in te schrijven. Op 23 
oktober sluit deze inschrijving. De eventueel gemaakte plannen zullen door B&W kritisch 
getoetst  worden.  En  actiegroepen  kunnen  hierbij  inspreken  etc.  Bij  gebrek  aan 
inschrijvingen gaan, volgens wethouder Kremers, de plannen definitief niet door. Vragen 
en discussie over dit onderwerp zullen bij punt 15 van de vergadering aan de orde komen.
n.b. De  buurt  houdt  via  de  mail  de  buurtgenoten  op  de  hoogte  van  eventuele 
ontwikkelingen.

4. Mededelingen / ingekomen en uitgaande post:
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- Voor deze vergadering zijn geen stukken binnengekomen
- De inschrijving bij de KvK is conform het huidige buurtbestuur gerealiseerd.
- Van de RABO bank ontving de buurt een subsidie van € 2500,= voor een boek over 600 

jaar  Kernhem;  in  overleg  met  Peter  van  Beek  van  het  gemeente  archief  en  de 
historische  vereniging  wordt  onderzocht  of  dit  boek,  ook  na  het  vertrek  van  Jan 
Kijlstra, gerealiseerd kan worden. Zo niet, dan gaat het geld terug naar de RABO bank.

- De buurt heeft en eigen e-mail adres (buurtbestuur.edeveldhuizen@gmail.com) en een 
eigenhuisstijl. De huisstijl is ontwikkeld door Simon van der Laan.

- De heer Teun van ’t Veld, vrijwilliger bij het Gem. archief, gaat het archief van de 
buurt inventariseren over de periode 1949/2011.

- Opgravingen op het terrein Paasberg/Bunschoten hebben mogelijk de voorloper van 
het huidige Ede blootgelegd. Eind 2012 komt een boek ‘Ede vol erven’, dit bevat de 
geschiedenis,  voor zover bekend, van ede van 500 voor Christus tot 500 naar. Een 
nieuwsbrief over dit onderwerp is op de webpagina van de buurt geplaatst.

5. Financieel verslag:
Het verslag wordt door de administrerend buurtmeester Roel Cirkel toegelicht.
Naar  aanleiding  hiervan:  Vrijwilligers,  ook  zij  die  elkaar  schade  toebrengen,  zijn 
meeverzekert adviseurs niet. 
De Jachtopbrengst die de buurt ontvangt is marktconform.
Het kapitaal neemt gestaag af van € 7260,- in 2008 naar € 6350,- in 2012
Verslag kascommissie:
Mevrouw Blaauw geeft aan dat zij samen met de heer Elsink de financiële zaken heeft 
gecontroleerd en e.e.a in orde bevonden is. Zij stelt voor de administrerend buurtmeester 
te dechargeren. Onder applaus gaat de buurt akkoord.

6. Benoeming kascommissie 2012 / 2013:
Voor mevrouw Blaauw zit haar termijn van twee jaar er op. De buurtrichter bedankt haar 
voor haar bereidheid in de afgelopen jaren. De heer Remco Elsink  heeft aangegeven de 
taak ook het komende jaar te willen vervullen. Onder de aanwezige geërfden wordt de 
heer Jan Lub gekozen als opvolger voor mw. Blaauw.

7. Benoeming en rooster van aftreden buurtbestuur:
De  functie  buurtrichter  is  vacant  en  het  buurtbestuur  stelt  voor  Geen  Broere  tot 
buurtrichter te benoemen. Dit voorstel wordt onder applaus aanvaart.
Voor  Veldhuizen is  een functie  van buurtmeester vacant,  het buurtbestuur  heeft  geen 
kandidaat voor Veldhuizen, maar wel een kandidaat voor Ede. De heer Gijs Jansen, wiens 
grootvader rond 1900 schaapherder in Veldhuizen was, voelt zich nauw betrokken bij de 
buurt en haar geschiedenis en stelt zich kandidaat.
Om over een goed functionerend buurtbestuur te kunnen beschikken heeft de buurtrichter 
enige stellingen die aan de vergadering worden voorgelegd.
- Het buurtbestuur vraagt mandaat om na een gesprek met deze en mogelijk andere 

kandidaten in de bestuursvergadering tot definitieve benoeming over te kunnen gaan: 
Dit voorstel wordt goedgekeurd.

- Ook vraagt het buurtbestuur mandaat om in voorkomende gevallen afwijkend van het 
reglement een Edese buurtmeester aan te stellen bij een vacature voor Veldhuizen en 
omgekeerd: Dit voorstel wordt goedgekeurd

- Als laatste vraagt het bestuur om, indien het door het bestuur noodzakelijk wordt 
geacht, een tijdelijk onbezoldigde adviseur te benoemen om hun te ondersteunen bij 
vraagstukken die het buurtbelang aangaan: Ook dit voorstel wordt goedgekeurd.

Vervolg agendapunt 7:
Voorbeeld: Het Buurtreglement dient te worden aanpast waarbij veranderingen juridisch 
moeten passen in de moderne tijd, maar niet strijdig zijn met de geest en de aard van het 
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reglement  uit  1912.  Dus  zo  authentiek  mogelijk  blijven.  Notaris  Derk  Bahlman  is 
beschikbaar  als  adviseur.  Wijzigingen  in  het  Buurtreglement  zullen  aan  de  geërfden 
worden voorgelegd.

 
8. Toespraak Buurtrichter Geen Broere (zie bijlage)

Buurt Ede-Velhuizen, verleden heden toekomst….! De buurt door de eeuwen heen.

9. Kernhem 600 jaar, relatie Buurt en Kernhem (zie bijlage)
Dit jaar staat in het teken van 600 jaar Kernhem ooit op Buurgrond gebouwd. Hans van 
Bemmelen lid van het comité 600 jaar Kernhem verwoordt de relatie tussen Kernhem en de 
buurt. 

10. Pauze: 
Traditioneel staat de Brandewijn met kandij klaar voor de geërfden. 

11. Historisch verhaal over de Edese bierbrouwer Dirk Brouwer (rond 1800):
Gerrit  Hamming  van  de  Edese  Heidebrouwerij  verhaalt  over  de  geschiedenis  van  de 
brouwerij in Ede. 
Als aanvulling hierop vertelt de buurtrichter dat het buurtbestuur in 1750 al een rekening 
ontving van Gerrit Brouwer voor “geleverd bier ter buurtspraak” van F.25,= dit terwijl bier 
toen slecht een paar cent per pint koste.

12. Buurtbos Buurt Ede-Veldhuizen door de Buurtrichter 
Buurtscheuter Hendrik Prins stopt wegens tijdgebrek als buurtscheuter. De functie is vacant 
en de buurt heeft nog geen opvolger. Het bos heeft te veel ondergroei en moet nodig 
geschoond worden. Voorlopig levert het bos geen inkomsten op. 
Het buurtbestuur is in overleg met de gemeente over het plaatsen van borden aan beide 
zijden  van  het  buurtbos,  een  wens  die  door  de  geërfden  al  vele  malen  tijdens  de 
buurtspraken naar voren is gebracht.

13. Toelichting stand van zaken rond de heide velden: 
De  heer  Frans  Borgonje,  hoofd  afdeling  terreintechniek  en  natuurmonitoring  van  het 
ministerie van defensie en zijn vervanger zijn helaas door (persoonlijke) omstandigheden 
verhinderd.  Geen  Broere  heeft  een  inventarisatie  gemaakt  over  dit  onderwerp  op  de 
jaarlijkse buurtspraak en een twaalftal vragen geformuleerd en deze voorgelegd aan de 
verantwoordelijken bij defensie. Op de website van de buurt is naar aanleiding hiervan het 
document “Monitoring heidevelden nabij Ede” geplaatst met de stand van zaken rondom 
dit onderwerp. De buurtrichter geeft wel uitleg over het onderwerp begroeiing langs de 
N224 wat ook is opgenomen in het betreffende document. Daarnaast zijn wij door defensie 
vooraf geïnformeerd over het terreinbeheer over het afgelopen jaar. Over een oppervlakte 
van  ca.  15  hectare  heeft  opschoning  van  de  heide  plaatsgevonden  waaronder  het 
verwijderen van Amerikaanse vogelkers, vliegdennen en het kleinschalig maaien en plaggen 
van heide. Ook de begrazing van de heide door ca. 350 schapen (met lammeren tot 600) 
behoort tot het reguliere onderhoud.
Door één van de geërfden werd gevraagd naar de toestand van de “bankjes” op de heide 
n.a.v. een recent artikel in EdeStad. Wij zullen dit voorleggen aan defensie.

Vervolg agendapunt 13:
Inzake de Natuuropschoondag door Edese scholieren, welke door wijzigingen binnen de 
organisatie van de lokale VVV dit jaar niet is georganiseerd zal het bestuur zich beraden 
over de rol die zij zouden kunnen spelen om partijen weer bij elkaar te brengen. Wat 
betreft  het  opschonen  van  de  heide  geeft  wethouder  Kremers  aan   positief  te  staan 
tegenover dit initiatief dat nieuw leven moet worden ingeblazen. 
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14. Edese Schaapskudden:
Ne  een  korte  inleiding  door  de  buurtrichter  over  de  historie  en  het  ontstaan  van  de 
Stichting Edese Schaapskudde waarvoor in 1953 het initiatief is genomen een geërfde van 
de buurt en waarna de buurt de eerste 5 ooien en een ram heeft geschonken geeft hij het  
woord aan de Theo Berkenbosch, secretaris van de stichting.
Het gaat goed met de Edese schaapskuddes, ziekte en plagen zijn niet voorgekomen. Ze 
hebben  een  sluitende  begroting,  mede  dankzij  het  adopteren  van  lammeren.  Theo 
Berkenbos, van de stichting, bedankt de buurt voor haar subsidie. Wat betreft de vraag van 
een geërfde ook geiten te laten grazen op de heide welke ook al in de buurtspraak van 
2011 aan de orde was; De geërfden zijn het niet eens of geitenhoeden op de heide mogelijk 
is. Deze vraag blijft dus inhoudelijk onbeantwoord en blijft aan de stichting. 
Hierna vraagt de buurtrichter naar de voordelen van aangekondigde subsidieregeling van de 
overheid  voor  het  behoud  van  zeldzame  schapenrassen  waaronder  o.a.  het 
Veluwsheideschaap voor  de Edese Schaapskudden.  De heer  Berkenbosch geeft  hier  een 
korte toelichting op. 
Namens het bestuur spreekt de buurtrichter de intentie uit  om de stichting te blijven 
ondersteunen waarvoor wij ook het komende jaar weer €150,= beschikbaar zullen stellen 
aan de Stichting Edese Schaapskudde.
Tot slot staat de buurtrichter nog even stil bij het overlijden, op 9 augustus jl. van Bart van 
den Brandhof van 1975 tot 1992 schaapsherder van de kudde op de Ginkelse heide. 

15. Rondvraag: 
- Voor nieuwkomers zijn de rollen van de leden van het buurtbestuur niet duidelijk. Hoe 

ziet de buurt haar toekomst? De buurt werkt aan een visie voor de toekomst van de 
buurt.

- Website en andere publiciteitsvormen; De buurt is hier mee bezig, maar de kosten 
weerhouden actie op dit punt.

- Verpaupering bankjes op de heide; de buurt neemt dit geluid mee richting defensie.
- Geërfde spreekt een compliment voor het huidige buurtbestuur en de snelheid van 

handelen na het vertrek van de buurtrichter.
- Overlast  in  de wijken de geërfde  ziet  hierin  een taak  voor  de buurtscheuter:  Het 

buurtbestuur ziet dit niet als taak van de buurt maar van de daarvoor aangewezen 
kanalen binnen de lokale overheid en politie. Maar ook omdat de buurtscheuter alleen 
mandaat heeft in het eigen buurtbos.

- Wildwal: Jan Kijlstra was ons contact, wij hebben in de stukken van de buurt over dit 
onderwerp niets kunnen vinden. Het bestuur zal daar waar mogelijk hierin zeker weer 
een rol vervullen.

- Woonstede, directeur Wim Sterkenburg, biedt als “grootste” geërfde van de buurt een 
boek aan over 100 jaar sociale volkshuisvesting in Ede omdat ook zij de cultuur historie 
instant willen houden. Mede daarom organiseren zij de burendag: Samen zullen wij 
kijken waarin wij elkaar kunnen versterken.

- Traa; Dit is opgenomen in het verslag defensie op de website van de buurt. De heer 
Lub geeft aan dat dit deel van de heide bij de gemeente behoort. Het buurtbestuur zal 
hierover met de gemeente in contact treden.

Vervolg agendapunt 15:

- Leskist  buurt;  Deze  wordt  weinig  gebruikt,  dit  is  jammer.  Misschien  kan  meer 
publiciteit hierbij helpen. Het bestuur zal zich hierover beraden in overleg met de 
beheerder, het gem. archief. 

16. Sluiting:
De buurtrichter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun betrokkenheid bij 
de  buurt.  De  volgende  buurtspraak  is  op  19  september  2012.  Daarnaast  roept  hij  de 
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aanwezigen  op  om het  verhaal  van  de  Buurt  en  haar  historie  door  te  vertellen  aan 
vrienden en bekenden “Hoort hoort zegt het voort de Buurt Ede-Veldhuizen is nog altijd 
actief!” Laat dat uw omgeving weten dus praat er over!!!!

Aldus goedgekeurd en vastgesteld, Ede 19 september 2013

Ondertekening 

Buurtrichter G.M. Broere Buurtschrijver H.B. ten Klooster

Bijlagen: 

- Presentielijst buurtspraak 20 september 2012
- Toespraak Buurtrichter (afzonderlijk document*)
- Kernhem 600 jaar, Relatie buurt en Kernhem (afzonderlijk document*)
- Notitie : Monitoring heide nabij Ede (afzonderlijk document*)

*Deze documenten vind u (tijdelijk) op de website van de Gemeente Ede op de pagina’s van de Buurt Ede-
Veldhuizen/Buurtspraak: 
https://www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/bezoekersinformatie/links/buurt-ede-veldhuizen/

Bijlage 1.

Presentielijst buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 20 september 2012 
(om privacy reden vermelden wij alleen de namen van de aanwezigen, adressen zijn bekend bij het bestuur) 

naam geërfde plaats

Broere, G.M. Ja Ede

Cirkel, R.J. Ja Ede

Folsche, B Ja Ede
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Laan, S.v.d. Ja Ede

Klooster, H.B. ten Ja Ede

Bekker, J.H.M. Ja Ede

Berkenbosch, T. Nee Ede

Blaauw-de Wit, H.A. Ja Ede

Elsink, R. Ja Ede

Folsche, G.H. Ja Ede

Hammink, G. Nee Ede

Hartgers, A.M.C. Nee Apeldoorn

Hazeleger, Ja Ede

Hendriks, G. Ja Ede

Hendriksen, L Ja Ede

Jansen, G. Ja Ede

Klooster, A. ten Ja Ede

Kriegsman, I. Nee Ede

Krook, M App EDe

Lam, P. Nee Ede

Lohuizen, C.J. van Nee Ede

Lub, J. Ja Ede

Romein-Vroegindeweij, M.C. Ja Ede

Schmale, C.W.A. App Ede

Somer Nee Ede

Sprong, H.A. Ja Ede

Standaart, P. Nee Ede

Sterkenburg, W. Ja Ede

Tempelman, M.J. Ja Ede

Tempelman, N.F.K. Ja Ede

Veerling, G.A. Ja Ede

Veerling-Beukhof, H.M. - Ede

Veld, T. van 't App Ede

Verbaan, Ja Ede

Verschuur, L. Ja Ede

Zeeuw, J. Ja Ede
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