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                                                                           Buurt Ede-Veldhuizen 

Buurtspraak van de geërfden Buurt Ede – Veldhuizen 2016 

Gehouden op donderdag 15 september 2016  -  Aanvang 10.00 uur 

Locatie: Edesche Concertzaal, Amsterdamseweg 9, Ede 

 
1. Opening en mededelingen: 
 
Buurtrichter Geen Broere opent de vergadering en heet alle aanwezigen van 
harte welkom op de Buurtspraak 2016. Een speciaal welkom voor wethouder 
Johan Weijland die ook dit jaar weer aanwezig is. Ook een speciaal welkom 
voor mr. Derk Bahlman van Van Putten Van Apeldoorn notarissen, de 
vertegenwoordigers van het Rijksvastgoedbedrijf en de Edese Schaapskudden 
en de overige sprekers, die later geïntroduceerd zullen worden. 
Voor de goede orde stelt de Buurtrichter het Buurtbestuur aan de aanwezigen 
voor. Na deze opening opent de Buurtrichter de Buurtspraak 2016 met de 
vorig jaar ontvangen Richtershamer. 

 
Buurtbestuur v.l.n.r 
Alan Geensen, Buurtschrijver 
Benny van Dasselaar, Buurtscheuter 
Hetty ten Klooster, Buurtmeester Veldhuizen 
Ruud Dijkman, Buurtmeester dorp Ede 
Roel Cirkel, Adm. Buurtmeester dorp Ede 
Gijs Jansen, Buurtmeester dorp Ede 

 
 

De oproeping voor deze buurtspraak heeft conform het regelement plaatsgevonden.   
Er zullen deze Buurtspraak een aantal stemmingen plaatsvinden. De Buurtrichter herinnert de 
aanwezigen eraan dat alleen geërfden stemrecht hebben. 
 
Als inleiding van deze Buurtspraak geeft de Buurtrichter aan het thema “Van verleden naar 
heden” voor deze Buurtspraak te willen gebruiken met als achtergrond onderwerpen die op deze 
Buurtspraak relevant zijn. Hij doet dit met een korte toespraak me de titel “Van Koetshuis tot 
Noorderkerk”.  (bijlage 1) 

 
2. Verslag Buurtspraak 17-09-2015:  
Alle relevante documenten zijn voor de Buurtspraak gepubliceerd op de pagina van de Buurt op 
de website van de Gemeente Ede. Ook liggen een aantal exemplaren bij de ingang van de zaal. 
De Buurtrichter vraagt de aanwezigen of er nog opmerkingen zijn over het verslag. 
Bij het ontbreken van opmerkingen van de geërfden wordt het verslag 2015 goedgekeurd.  
 
3. Toelichting op de voortgang onderwerpen Buurtspraken:   
Ook het afgelopen Buurtjaar heeft het Buurtbestuur de voortgang van een aantal lopende 
onderwerpen van eerdere Buurtspraken ter hand genomen of afgewikkeld. 
- Plaquette Buurt voor het Raadhuis 2013: 
  De plaquette van de Buurt hangt in het gemeentehuis en wordt hedenavond  
  voorafgaand aan de Raadsvergadering om 19.00 uur officieel met een korte toelichting    
  aangeboden aan het college van Ede. 
- Begroeing langs N224: 
  Met het onderhoud van de begroeiing in de bermen langs de   N224 is afgelopen week een  
  begin gemaakt, daarover meer bij agendapunt 14. 
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- Uitnodiging Rijksvastgoedbedrijf 2014: 
  Aan de uitnodiging van het Vastgoedbedrijf vorige Buurtspraak om een ‘rondje’ Noord  
  Veluwe te organiseren heeft onze aandacht. Wel proberen wij dit te realiseren in het  
  beheersgebied Ede. 
- Overleg met de gemeente inzake grondruil van het Buurtbos 2015:  
  Dit onderwerp staat nog op de agenda. Wel is het al voorgelegd aan de afdeling Ruimtelijke  
  Ontwikkeling  en Grondzaken bij de gemeente om hier verder van gedachten over te wisselen. 
- Wildwaloverleg 2015:  
  Dit onderwerp staat ook nog op de agenda en heeft nog geen verdere invulling gekregen. 
- Erfgoedcentrum 2015: 
  Het overleg om te komen tot het inrichten van een Erfgoedcentrum, vooralsnog een werktitel,  
  is nog in volle gang. Ontwikkelingen als de nieuwe   Cultuurnota hebben e.e.a. wat vertraagd  
  maar het overleg zal binnenkort zeker weer   een nieuwe impuls krijgen. Wij blijven in ieder  
  geval nauw betrokken bij de voortgang. 

 
4. Mededelingen / ingekomen– en uitgaande stukken: 
Voor deze buurtspraak zijn geen specifieke stukken ontvangen of uitgegaan.  
Via de mail hebben wij 8 meldingen van verhindering ontvangen  i.v.m. werk of vakantie.  
Inzake de wijziging van het Buurtreglement ontvingen wij twee reacties die zullen worden 
meegenomen bij punt 9 van de agenda. 
- Presentielijst:  
De Buurtrichter roept de aanwezigen op vooral  de presentielijst in te vullen. ”Vermeld ook uw 
mailadres  dan houden wij u op de hoogte van relevante activiteiten van de Buurt.”   
- Luiden klokken: 
Ook nu weer zijn volgens traditie de klokken van de Oude Kerk geluid ter oproeping van de 
geërfden voor de Buurtspraak. Daarnaast hebben wij de klok van de voormalige Noorderkerk 
kunnen luiden zodat u het klokgelui nu ook zelf van dichtbij kon horen.  
- Aankondiging  Buurtspraak: 
Er is deze keer zeer brede aandacht geweest in de media voor de aankondiging van deze 
Buurtspraak . Ook is de Buurtspraak, de Buurt en de achtergronden besproken bij de Lokale 
Omroep in de uitzendingen Studio C en Ede Vandaag als live interview en als oproep in het 
programma Mooi Zo.  
- Watertappunt  Bospoort: 
Dit onderwerp heeft nog altijd de aandacht. Een plan van aanpak ligt bij de ondernemers van dit 
gebied. In overleg met de gemeente worden nu ideeën uitgewisseld waarna de verdere 
ontwikkeling kan worden uitgewerkt  
-Sponsoring 
Ook dit jaar weer hebben wij voor de Buurtspraak medewerking gekregen van een aantal 
bedrijven en instellingen. De Buurtrichter wil ze graag aan u melden: 

- Nando Eskes van de Edesche Concertzaal voor het beschikbaar stellen van deze ruimte. 
- Slijterij/Wijnhandel Borg voor een fles Brandewijn  
- Bloembinderij Roel voor het bloemstuk op het podium. 
- Gemeente archief Ede voor o.a. het beheren van de webpagina van de buurt op de 

website van de Gemeente Ede en het drukwerk voor de documenten voor deze 
Buurtspraak. 

 
5. Verslag van de Buurtactiviteiten 2015/2016: 
De Buurt heeft zich het afgelopen jaar weer ingezet om het ‘Vroeger’ te verbinden met het Ede 
van NU. Het uitgebreide overzicht zal binnenkort in ons jaarverslag 2015-2016 te lezen zijn.  
Het Buurtjaar telde in de agenda van het Buurtbestuur, naast 5 reguliere bestuursvergaderingen 
en de Buurtspraak, nog 60 andere activiteiten. 
 
Een belangrijk aantal van de activiteiten was het netwerken om het verhaal van de Buurt en 
haar cultuurhistorische achtergrond onder de aandacht te brengen. Uitnodigingen voor 
presentaties, ontvangsten en openingen van exposities en tentoonstellingen werden bijgewoond.  
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Tevens werd deelgenomen aan bijeenkomsten in het kader van Erfgoededucatie van Cultuurpunt 
Ede, aan mEdemaken in het deelproject Cultuur, Bevrijdings- of herinneringstoerisme een 
initiatief van de Prov. Gelderland en Veluws Erfgoed beleven een intergemeentelijk  
erfgoedproject van de Gemeente Ede en Apeldoorn in samenwerking met VisitVeluwe. Ook 
waren wij betrokken bij de ontwikkelingen rondom het toekomstig Erfgoedcentrum. 
Daarnaast was er onze live uitzending op de dag van de Buurtspraak 2016 in het 
Nieuwsprogramma “Goedemorgen Gelderland” en werd ook op deze dag de tentoonstelling “100 
jaar Vluchtoord Ede” in de schaapskooi geopend in aanwezigheid van een lid van de 
ambassaderaad van België, de burgemeesters van Uden en Ede en de wethouder van Nunspeet. 
Aansluitend was er een moment van herinnering bij het Belgenmonument op de hei. 
Ook werd er haardhout uit het Buurtbos verkocht aan geërfden, daarover later meer en waren 
wij betrokken bij het Erfgoedproject “Veluwse Poort: Een afscheid en een nieuw begin” wat 
werd gepresenteerd in een speciaal Historisch Café bij de start van de tentoonstelling “In dienst 
van Ede” in het Akoesticum. 
 
Tot slot waar over ook straks meer de ontwikkelingen rond een eigen website van de Buurt en 
het voorbereiden van de aanpassingen van het Buurtreglement 1912.  (Bijlage 2) 

 
6. Benoeming & Rooster van aftreden Buurtbestuur: 
Dit jaar zijn er geen mutaties. Pas in 2018 is de termijn van de Buurtrichter verlopen. 
Voorafgaand aan deze Buurtspraak hebben de Buurtschijver Alan Geensen en de Buurtmeester 
voor Veldhuizen Hetty ten Klooster te kennen gegeven tussentijds te willen aftreden. Daarmee 
komen deze functies dus vacant. De Buurtrichter roept kandidaten op  zich te melden voor deze 
functies waarna wij op de Buurtspraak van 2017 tot definitieve benoeming kunnen overgaan. 
 
Tevens wijst de Buurtrichter nogmaals op het eerder door de geërfden gegeven mandaat om 
kandidaten voor “ondersteunende functies” als webbeheer, historisch onderzoek en archief e.d. 
tussentijds aan het bestuur te mogen toevoegen. Kandidaten hierovoor zijn ook van harte 
welkom. 

 
7. Toelichting Financieel verslag 2015/2016 door adm. Buurtmeester Roel Cirkel: 
Het Financieel jaarverslag wordt door de Buurtmeester toegelicht.    
Als er verder geen vragen zijn dankt de Buurtrichter de Adm. Buurtmeester voor zijn 
werkzaamheden en gaat over op verslag van de kascommissie.  (Bijlage 3) 
 
7a. Verslag van de kascommissie door Filip van Dijk: 

Filip neemt het woord: zij hebben de financiële 
verslaglegging grondig onderzocht en hebben geen 
onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie  
adviseert de vergadering de Adm. Buurtmeester te 
dechargeren voor het door hem gevoerde financiële beleid. 
De Buurtrichter dankt de heren van de kascommissie en 
vraagt de vergadering het advies op te volgen. De Adm. 
Buurtmeester wordt gedechargeerd voor het gevoerde 
financiële beleid.  

 
7b. Benoeming kascommissie 2016/2017: 
Voor geërfde Filip van Dijk is de termijn van 2 jaar verlopen. De Buurtrichter dankt hem voor 
zijn verleende dienst. Op de vraag wie van de aanwezigen de komende 2 jaar als 
kascommissielid bij heer Remko Bos wil aansluiten meldt mevrouw Ria Maliepaard - Janssen zich. 
Zij wordt door de Buurtrichter verwelkomd als nieuw lid van de kascommissie. 
 
Na de afhandeling van de financiële aangelegenheden vraagt de Buurtrichter nog even de 
aandacht van de aanwezigen voor het volgende: Het bestuur streeft ernaar jaarlijks 
terugkerende kosten als bank- en verzekeringskosten als ook de kosten voor de Buurtspraak zo 
gering mogelijk te houden. Daar de Buurt geen inkomsten heeft introduceert het bestuur dit jaar 
de “Buurtbus”. De Buurtrichter nodigt de aanwezigen uit hier een bijdrage in te deponeren 



Buurtspraak 15-09-2016 Pagina 4 
 

8. Buurtbos Buurt Ede-Veldhuizen door Buurtscheuter Benny van Dasselaar: 
De Buurtscheuter geeft op zijn eigen wijze een duidelijk inzicht van de door hem uitgevoerde 
werkzaamheden verdeeld over de volgende 3 categorieën: 
- Onderhoud en instandhouding van het bos – financieel 
- Toezicht , vuilstort en handhaving 
- Jacht 
In de bijlage leest u zijn verslag. (Bijlage 4) 
Op de vraag uit de zaal of het Buurtbos staat aangegeven wordt verwezen naar de locatieborden 
die aan 2 zijden van het “Larixlaantje” aan de Barteweg en Woutersweg staan opgesteld.  
  
9. Wijziging/aanpassing van het Buurtreglement 
De voorgenomen wijzigingen in het Buurtreglement zijn middels diverse kanalen zo veel 
mogelijk met de geërfden gedeeld. Voor meer details is er door de Buurtrichter een notitie 
opgesteld over dit onderwerp. (Bijlage 5) 
Daarnaast is het concept voorstel “Wijziging reglement” vooraf via de website beschikbaar 
gesteld. 
 
Over dit onderwerp zijn voorgaand aan de buurtspraak twee reacties ontvangen die de 
Buurtrichter toelicht: 
Geërfde Kijlstra benadrukte dat ook het “Dorp Ede” in een Buurtschap lag. Deze aanvulling is 
juist. Uit de Marken waarin de Veluwe was vroeger was verdeeld zijn de Buurtschappen of 
Buurten voortgekomen, deze bevatten ook de dorpen. 
Geërfde ten Klooster heeft aan aantal vragen aangaande het voorstel wijziging reglement 
gesteld. Het bestuur heeft hem hierop reeds een uitgebreide reactie gegeven. 
 
Het door de heer ten Klooster aangehaalde artikel 13 hebben wij toegezegd hier te behandelen 
tijdens deze Buurtspraak. In dit artikel staat “De Buurtmeesters blijven de voordelen genieten 
aan die betrekking van ouds verbonden”.  Dat “als van olds” komen wij in de Buurtboeken vaak 
tegen en wordt verder niet omschreven. Zo ontvangen de Buurtmeesters een door de 
Buurtspraak vastgestelde wedde van € 5,= per jaar, die tegenwoordig ook weer wordt 
geschonken aan de Buurt. Een historisch gebeuren, “als van olds” dus. Na wat onderzoek in de 
Buurtboeken blijkt dat op de Buurtspraak van 15-09-1949 een wijziging van dit artikel in het 
Buurtreglement is vastgesteld dat verder nog nergens werd weergegeven.  
 
Dit besluit betreft het toevoegen van de volgende tekst aan het artikel 13: 
“Zolang en in zoverre als zulks door de gërfden, in de Buurtspraak bijeen, niet anders wordt 
beslist” Deze tekst was nog niet opgenomen in het nieuwe concept reglement en zullen wij 
alsnog toevoegen. Kortom afspraken omtrent “voordelen verbonden aan de betrekking” zullen 
ten alle tijden aan de geërfden op de Buurtspraak ter besluitvorming worden voorgelegd. 
 
Notaris mr. Derk Bahlman van Van Putten van Apeldoorn Notarissen heeft zo goed mogelijk 

getracht de historische elementen in het nieuwe regelement te handhaven en slechts de 
noodzakelijke punten aan de huidige tijd aan te passen. Naast enkele algemene zaken 
wordt met name de verantwoordelijkheid binnen het bestuur beter vastgelegd. Zo is in 
het nieuwe voorstel niet alleen de Buurtrichter verantwoordelijk, maar het gehele 
Buurtbestuur. De Buurt kan alleen nog vertegenwoordigd worden door een gezamenlijk 
optreden van de Buurtrichter en de Buurtschrijver of dat van de Buurtrichter en de Adm. 
Buurtmeester.  
 
Alvorens tot stemming over te gaan eerst nog een aantal vragen uit de zaal:  
- Wat/waarom is er verschil tussen Buurt en Buurtschap? Dit is een begrip uit het  
  verleden en heeft geen wezenlijk verschil. 
- Geërfde Weijland zou graag de oude schrijfwijze van de naam willen terugzien om het  
  historische karakter te benadrukken. Hierover volgt discussie waarbij onduidelijk blijkt  
  wat deze schrijfwijze dan wel zou moeten zijn. Een tussentijdse stemming geeft aan  
  dat de meerderheid meegaat in de wens om de oude schrijfwijze weer toe te passen.  
  Gezien de blijvende onduidelijkheid geeft de zaal uiteindelijk het Bestuur mandaat om   
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  op basis van grondig onderzoek – de schrijfwijze te bepalen. 
- Geërfde ten Klooster stelt voor om de bestuurders iets te bieden om meer ‘binding’ te  
  verkrijgen. Adm.Buurtmeester Cirkel geeft in reactie hierop duidelijk te kennen hier  
  absoluut geen voorstander voor te zijn. “Het is een eer om de Buurt in een functie te  
  mogen dienen”! 
- Moet met deze reglementswijziging het Buurtbestuur opnieuw benoemd worden?  
  Notaris Bahlman: “nee, want de rechtsvorm blijft hetzelfde”. 
- Mag er nu weer vrij geplagd worden? Alleen in overleg met de eigenaar/beheerder het  
  Rijksvastgoedbedrijf. 
Op verzoek van de Buurtrichter wordt een hoofdelijke stemming gehouden over het wel of niet 
akkoord gaan met de voorgestelde reglementswijzigingen: een ruime meerderheid gaat akkoord 
met het wijzigingsvoorstel en mandateert het bestuur hiertoe over te gaan.  
  
10. Muzikaal intermezzo Buurtrichter Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam. 
De Buurtrichter geeft aan dat de op de agenda aangekondigde Vioolschool Ede heeft laten weten 
i.v.m te weinig voorbereidingstijd niet aanwezig te zullen zijn. Daarvoor in de plaats heeft het 
bestuur Musicoloog Jan Willem van Ree bereid gevonden toch nog een bijdrage over dit 
onderwerp in te vullen.  
 
Hij vertelt ons meer over Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam: hoe hij opperkerkmeester werd, 
hij Huize kernhem in bezit kreeg en hoe hij uiteindelijk erkend werd als groot componist. 
Frappant was de directe relatie tussen Unico en Vivaldi die ook in het werk zo duidelijk tot 
uiting komt. Volgens de kenners is hier sprake van  vergelijkbare werkwijzen en motieven. Jan 
Willem laat ons e.a.a. horen op de vleugel. Op 9 november j.l. is een dubbel CD uitgebracht met 
het oeuvre van Unico. (Bijlage 6) 
 
11. Stand van zaken website  –Buurt Ede-Veldhuizen - Buurtmeester Gijs Jansen 
Gijs presenteert de eerste ideeën van de nieuw te maken website. Op onderdelen en 
onderwerpen is een eerste aanzet gemaakt.  Met technische ondersteuning van Case 
Communicatie zal er snel verder gebouwd worden aan het eindresultaat. 
 
12. Erfgoededucatie – Buurtmeester Hetty ten Klooster 
Ons doel is om de geschiedenis voort te laten leven. Hiertoe hadden we 10 jaar geleden de 
‘beroemde’ leskist, maar deze voldoet niet meer. Middels de zgn. erfgoededucatielijn kunnen 
we het verhaal van de Buurt in stand houden en verspreiden. Helaas zijn er veel wisselingen in 
het onderwijs waardoor het onderwerp niet een vaste plek krijgt. Straks via de website en zeker 
ook met presentaties zoals recent heel spelenderwijs door Geen Broere en Ruud Dijkman 
verzorgd tijdens de Natuuropschoondagen hopen we bekendheid aan ons verhaal te kunnen 
geven. Daarnaast proberen wij in nauw overleg te blijven met de leerlijn Erfgoededucatie. 

 
13. Verkoop van de heidevelden aan het Ministerie van Oorlog – Ruud Dijkman 
Het was tijdsens de Buurtspraak op 20 september 1900 dat de verkoop van de heidevelden (Eder 
Heide en de Ginkelse Hei) aan het ministerie van oorlog aan de orde kwam. Hevige discussies 
waren het gevolg. De heer Tulp was mordicus tegen en vroeg om uitstel van de beslissing. Een 
uiteindelijke  stemming over een uitstel gaf aan dat 90 geërfden voor en 66 tegen uitstel waren. 
De stemming over de verkoop resulteerde in 91   voor en 36 tegen verkoop. Daar en boven werd 
op 19 september 1901 nog beslist dat de Ederveeners zouden meedelen in de opbrengst. Het 
uitgebreide verhaal treft u aan in de bijlage bij dit document. (Bijlage 7) 

 
14. Toelichting stand van zaken rond de Heidevelden – Rijksvastgoedbedrijf  
      Door Franco Mandemaker en Arthur Varkevisser. 
De Buurtrichter introduceert dit jaar voor de jaarlijkse toelichting op de stand van zaken inzake 
onderhoud en ontwikkelingen op de Edese Heidevelden als vertegenwoordigers namens het 
Rijksvastgoedbedrijf sectie Natuur  Franco Mandemaker, Hoofd Terreinbeheer en Arthur 
Varkevisser, terreinbeheerder in o.a. dit gebied. Hij geeft aan voorafgaand uitgebreid contact 
gehad te hebben over met name het zicht vanaf de N224 en de vergroening van o.a. het gebied 
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rond de Drieberg en de toename van Vuilboom of Sporkehout op een groot deel van de Eder 
Heide. Daarna geeft hij het woord aan Franco Mandemaker voor de toelichting. 
 
Franco stelt zich aan de aanwezigen voor en legt uit hoe nieuwe aanbestedingsregels bij het Rijk 
tot grote vertragingen hebben geleid. Nu echter zijn een groot aantal projecten aangepakt. 
Arthur, terreinbeheerder midden en zuid Veluwe  doet hier verslag van: 

- Er is 55 Ha opengemaakt bij het Mobcomplex / Kreelsebos 
- N224 bermdeel Ginkelse hei is opgeschoond 
- Harskamp schietterrein is tijdens een “schietvrije week” grondig aangepakt 
- 19 september is gestart op de Ginkelse Hei 
- Op de A12 zijn faunapassages aangelegd 
- In sept./okt. wordt in het hondenlosloopgebied den en prunus verwijderd 
- Vanuit fondsen wordt er bijgedragen aan een heideverbeteringsplan Hessenweg/Planken 

Wambuis 
- In 2018 zal worden gestart met een bosbouw-beheersplan op en rond de Ginkelse heide. 

Dit zal een aantal jaren gecontinueerd worden. 
 
In reactie op bovenstaand relaas spreekt een geërfde zijn vertrouwen uit naar de heren van het 
Rijksvastgoed bedrijf. Echter zo stelt hij is de heide zo slecht dat hij pessimistisch is. Er zal veel 
meer geld nodig zijn! 
 
Een geërfde vraagt of op de gemeente site vermeld kan worden wanneer welk deel aangepakt 
gaat worden zodat de bezoekers hiervan op de hoogte kunnen zijn. 
Gezien de externe omstandigheden die de werkzaamheden steeds beïnvloeden lijkt dit de 
terreinbeheerder geen goed plan. 
 
Jan Lub doet de suggestie om net als bij diverse gemeentewerken tijdelijke informatie borden te 
plaatsen met de aard van de werkzaamheden en de duur hiervan. Dit idee wordt meegenomen. 

 
15. Toelichting Edese Schaapskudde - Jan Lub bestuurslid van de Stichting 
Hij memoreert dat de Edese Schaapskudde er ooit gekomen is op initiatief van de Buurt en geeft 
een korte toelichten op het reilen en zeilen van de kudde. Ook merkt hij op niet zo pessimistisch 
te zijn over de herstelkracht van de heide. 
 
De Buurtrichter maakt nog melding van het feit dat het bestuur, n.a.v. het besluit genomen op 
de vorige Buurtspraak, de Stichting Vrienden van de Edese Schaapskudde op de hoogte te 
hebben gebracht van de meerjarige sponsoring van € 150,- per jaar. De publiciteit romdom het 
sluiten van deze overeenkomst moet echter nog vorm krijgen en staat op de agende van het 
bestuur . 

 
16. Rondvraag 
Heeft de Buurt onderzocht of ze voor subsidie in aanmerking komen? Buurtrichter: “dit is 
meerdere malen opgepakt”. 
Een geërfde doet de suggestie “sinds 1556 “ te vermelden op alle externe uitingen. 
Ook wordt de suggestie gedaan in het kader van fondsenwerving het doen van een legaat meer 
onder de aandacht te brengen. Buurtrichter: “zullen we zeker doen”! 
 
17. Afsluiting Buurtspraak 2016 
De Buurtrichter spreekt zijn dank uit aan alle aanwezigen voor hun komst en betrokkenheid bij 
“hun Buurt”. Hij spreekt speciale dank uit aan de sprekers van vandaag, Dennis & Ina Lam voor 
het luiden van de klokken, Nando Eskes en medewerkers van de Edesche Concertzaal voor hun 
medewerking voor deze Buurtspraak, en natuurlijk aan onze eigen (gast)vrouwen die de catering 
voor hun rekening wilden nemen.  
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Met de mededeling dat de volgende Buurtspraak zal worden gehouden op 21 september 2017 
sluit de Buurtrichter deze Buurtspraak. 
 
Aldus goedgekeurd en vastgesteld, Ede 21 september  2017 

Ondertekening  

 

 

Buurtrichter G.M. Broere   Buurtschrijver A. Geensen 

  
 
 
 
Bijlagen verslag: 
 
- Presentielijst Buurtspraak 15-09-2016 
Als afzonderlijke documenten 
- Bijlage 1: Toespraak “van Koetshuis tot Noorderkerk – G. Broere 
- Bijlage 2: Jaarverslag Buurt Ede-Veldhuizen 2015/2016  
- Bijlage 3: Financieel jaarverslag 2015/2016 – R. Cirkel 
- Bijlage 4: Verslag beheer Buurtbos – B. van Dasselaar 
- Bijlage 5: Voorstel wijziging reglement Buurt Ede- Veldhuizen – Geen Broere 
- Bijlage 6: Unico van Wassenaer, diplomaat en componist – Jan Willem van Ree 
- Bijlage 7: Lezing Verkoop heidevelden rondom Ede – R. Dijkman 
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Bahlman, W.D. Nee 
 

Kremers, R. Ja 

Blaauw-de Wit, H.A. Ja 
 

Kriegsman, I. Nee 

Bos, R. Ja 
 

Kubler, A App 

Bouma-de Vries, I. Ja 
 

Kuster, W. Nee 

Brandt, W. van der  Ja 
 

Lohuizen, C.J. van  Nee 

Breedveld, H. Ja 
 

Lub, J. Ja 

Broere, G.M.  Ja 
 

Maliepaard-Jansen, R. Ja 

> Broere-Maas, L - 
 

Mallo, B.A.H.  App 

Buikema, H. Nee 
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Cirkel, R.J.  Ja 
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Dasselaar B. van Ja 
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Folsche, G.H. Ja 
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Gaasbeek, A.H. Ja 
 

Tiemens, A.H. Ja 

Gaasbeek, G.J. Ja 
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Veldhuis, D.J. Ja 

Hartgers, A.M.C.  App 
 

Verbaan,  Ja 

> Hartgers-Gerritsen, M. - 
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Jacobs, W. Nee 
 

Vink, A Ja 

Jacobs, W.F. Nee 
 

Waarde, C.v.d. Ja 

Jellema, M. Ja 
 

Weijland, J. Ja 

Klooster, A. ten  Ja 
 

Willemsen, J.W.M.F. Ja 
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Wissink, H.C.G. Ja 

Klooster, V. ten - 
 

Zeeuw, J. App 
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