Buurt Ede en Veldhuizen
Buurtspraak van de geërfden Buurt Ede en Veldhuizen
Gehouden op donderdag 21 september 2017 - Aanvang 10.00 uur
Locatie: Edesche Concertzaal, Amsterdamseweg 9, Ede
Het Thema van deze buurtspraak: Historische functies in Ede
1. Opening door de Buurtrichter Geen Broere
De Buurtrichter heet iedereen van harte welkom, op de Buurtspraak 2017 voor geërfden en
belangstellenden van de Buurt Ede en Veldhuizen. Het doet goed te constateren dat er weer
zovelen aan de uitnodiging voor de Buurtspraak gehoor hebben gegeven en ook dit jaar zien we
weer vele nieuwe gezichten. Dit is de 313e Buurtspraak vanaf 1596, dit met dank aan onze
schrijver die dit heeft uitgezocht.
Een bijzonder welkom wordt gericht tot de wethouders en geërfden Johan Weijland en Harry van
Huijstee, de vertegenwoordiger van het Rijksvastgoedbedrijf, de Edese Schaapskudden en de
overige sprekers die later worden geïntroduceerd. Burgemeester René Verhulst heeft laten
weten door een ingelaste vergadering wat later te zullen arriveren.
De Buurtrichter meldt dat naast het verslag van het beheer en voorgang van de Buurtactiviteiten
er ook dit jaar weer interessante onderwerpen in relatie met de historie van de Buurt op de
agenda staan.Met een klap met de “Richtershamer” opent de Buurtrichter vervolgens de
Buurtspraak.
2. Buurtbestuur
De buurtrichter gaat over tot het voorstellen van het bestuur v.l.n.r:
Roel Cirkel, administrerend Buurtmeester / Ede
Benny van Dasselaar, Buurtscheuter
Hetty ten Klooster, Buurtmeester / Veldhuizen
Ruud Dijkman, Buurtmeester /Ede
Gijs Jansen, Buurtmeester / Ede
André Hartgers, Buurtschrijver ad-interim
Daarnaast: (niet of de foto)
Geen Broere Buurtrichter en toegevoegd
aan het bestuur Filip van Dijk, “webmaster”
3. Statutaire en overige mededelingen
De oproeping voor deze buurtspraak conform artikel 6 van de het reglement heeft via
persberichten plaatsgevonden aan de lokale media zowel fysiek als digitaal door plaatsing op de
webpagina van de Buurt op www.ede.nl en rechtstreeks per mail aan de geregistreerde
geërfden. Daarmee heeft deze oproep conform het Buurtreglement plaats gevonden zodat in de
Buurtspraak ook rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. Stemgerechtigd zijn alleen de
officieel aanwezige geërfden.
Door de latere aankomst van de Burgemeester wordt agendapunt 12, de Schaapskudden voor de
pauze behandeld. De geplande inleiding wordt verschoven tot na de pauze.
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4. Het Buurtgedicht
Voor de Buurtspraak van 2013 heeft de 1e standsdichter van
Ede, Arjan Keene, een gedicht geschreven voor en over de
Buurt. Om hiervan een traditie te maken heeft het bestuur
ook aan de huidige stadsdichter Harry Oonk gevraagd hier
invulling aan te willen geven.
Het woord wordt gegeven aan stadsdichter Harry Oonk.
(Bijlage 1)
5. Verslag Buurtspraak van 15 september 2016
Deze documenten zijn voorafgaand aan deze Buurtspraak gepubliceerd op de webpagina van de
Buurt bij de gemeente Ede onder de link Buurtspraak 2017.
Van het conceptverslag van de Buurtspraak 2016 en bijlagen kon vooraf kennis worden genomen.
De Buurtrichter vraagt de vergadering of er op/aanmerkingen of aanvullingen op de notulen zijn.
Dit is niet aan de orde zodat het verslag, met dank aan Buurtschrijver Allen Geensen, is
goedgekeurd en definitief vastgesteld.
6. Toelichting op de voortgang van onderwerpen van eerdere Buurtspraken
Het afgelopen Buurtjaar heeft het Buurtbestuur de voortgang van een aantal lopende
onderwerpen van eerdere Buurtspraken ter hand genomen of afgewikkeld. Een toelichting;
- Plaquette van de Buurt voor het Gemeentehuis (2013):
Werd zoals op de vorige Buurtspraak aangekondigd nog die zelfde avond onthuld.
- Begroeiing langs de N224 (Jaarlijks):
Werd aangepakt samen met het gebied bij het hondenuitlaatgebied. Zie agendapunt 12.
- Uitnodiging Rijksvastgoedbedrijf (2014):
Het in 2014 door vertegenwoordiger van het Rijksvastgoedbedrijf/Natuurbeheer voor een
“beheersexcursie” heeft nog steeds de aandacht wij zoeken naar een juist moment.
- Overleg Gemeente inz. grondruil van het Buurtbos (2015):
Dit blijft een onderwerp voor de lange termijn maar blijft zeker een punt waar het bestuur
aandacht voor heeft.
- Wildwaloverleg (2015):
Ook dit onderwerp staat nog op de agenda maar heeft nog geen verdere invulling gekregen. Wel
is er aandacht voor de staat van onderhoud van het zichtbare deel op het landgoed Kernhem.
- Watertappunt Bospoort (2015):
Dit tappunt is in overleg met ondernemers en bewoners in middels geplaatst en heeft een
creatieve vormgeving kregen met een knipoog naar de oude Buurtpomp die hier in het verleden
stond. Naar aanleiding hiervan hebben de afdeling Ruimtelijke Projecten van de Gemeente
gevraagd een plaquette met info en foto van de oude situatie te plaatsen.
Hiervoor is vanuit deze afdeling geen budget beschikbaar, men verwijst naar het programma
Levendig Centrum waar eventueel mogelijkheden gevonden kunnen worden zeker omdat de
Bospoort één van de sfeergebieden van het centrum is. (cultuurwethouder?)
- Erfgoedcentrum (2015):
Zo enthousiast waarmee alle partijen die zich bezig houden met Erfgoed in 1e instantie waren
betrokken bij de ontwikkeling, zo stil is het inmiddels geworden rondom de voortgang.
Een 4-tal partijen vormen de thans de 1e-ring om tot uitvoering te komen maar communicatie
vanuit deze partijen richting de overige erfgoedpartners vind helaas NIET plaats.
In januari is dit door het Buurtbestuur aan de orde gesteld in een gesprek met twee van de
partijen echter zonder zichtbaar resultaat. In de media is er n.a.v. een bericht in de Zandloper
wel bericht verschenen over opgelopen vertragingen. Wij houden in ieder geval de vinger aan
de pols.
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- Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed (2015):
Over definitieve plaatsing van de Buurtspraak op de inventarislijst is het Buurtbestuur nog steeds
in overleg. Wel is de Buurtspraak inmiddels terug te winden op de website van het immaterieel
erfgoed, www.immaterieelerfgoed.nl.
- Nieuw Buurtreglement en wijziging Buurtnaam (2016):
Naar aanleiding van het mandaat van de geërfden heeft de het Buurtbestuur zich in de maand
na de vorige Buurtspraak uitgebreid bezig gouden met onderzoek naar een mogelijke historische
schrijfwijze van de naam. Van dit onderzoek heeft u middels een opgestelde notitie kennis
kunnen nemen. Op basis van het hieruit voorvloeiende bestuursbesluit de naam Ede en
Veldhuizen als nieuwe naam te kiezen is deze wijziging samen met het vastgestelde aangepaste
Buurtreglement middels een notariële akte op 10 januari van dit jaar gepasseerd bij van Putten
en Apeldoorn Notarissen. (Bijlage 2)
7. Mededelingen / Ingekomen en Uitgaande stukken:
Voor deze buurtspraak zijn geen specifieke stukken ontvangen of uitgegaan.
Via de mail hebben wij “ “ meldingen van verhindering ontvangen.
- Presentielijst:
Diegenen die de presentielijs nog niet hebben ingevuld worden verzocht dat in de pauze alsnog
te willen doen. Als men ook het e-mailadres vermeld dan wordt men ook op de hoogte gehouden
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.
- Sponsoring
Ook dit jaar is voor de Buurtspraak medewerking gekregen van een aantal bedrijven en
instellingen t.w.: Nando Eskes van de “Edesche Concertzaal” voor het beschikbaar stellen van
deze historische ruimte. “Slijterij/Wijnhandel Borg” en “Van Dasselaar Advies” voor de
traditionele Brandewijn. “Bloembinderij Roel” voor het podium bloemstuk. “Gemeente Archief”
voor o.a. het beheren van de webpagina van de buurt op de website van de Gemeente Ede, het
drukwerk voor de documenten voor deze Buurtspraak en de ondersteuneng bij onze vragen.
Publicatie EdeStad
Het Huis aan Huis blad Ede Stad heeft in een redactioneel artikel aandacht gegeven aan de Buurt
en de Buurtspraak. Daarin zijn ook een aantal zaken opgenomen die voor de toekomst van de
Buurt op de agenda staan en waarover het Bestuur een visie moet ontwikkelen en geërfden in een
later stadium hun stem over kunnen uitbrengen. Hier wordt later op teruggekomen.
8. Verslag van de Buurtactiviteiten 2016/2017
Het Buurtjaar telde in de agenda van het Buurtbestuur, naast de Buurtspraak 6 reguliere
bestuursvergaderingen en 64 andere activiteiten! Met de activiteiten blijft het bestuur het
verhaal van de Buurt en haar cultuurhistorische achtergrond op veel manieren onder de
aandacht te brengen. (Bijlage 3)
Het uitgebreide overzicht wordt opgenomen in het jaarverslag 2016/2017 dat binnenkort op de
website van de Buurt wordt gepubliceerd.
Er o.a. relatie ontvangsten, uitnodigingen voor presentaties, openingen van exposities en
tentoonstellingen maar ook herdenkingen. Tevens werd deelgenomen aan bijeenkomsten in het
kader van Erfgoed, Natuur en Toerisme.
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Een aantal activiteiten wordt hier in het bijzonder benoemd:
- De onthulling van de Plaquette van de buurt in het Raadhuis werd een feit.
- Onze jaarlijkse deelname aan de Natuuropschoondag waarvoor wij een “Buurthuis” op de
heide hadden geplaatst om daar aan de deelnemende, ruim 700 kinderen uit groep 7/8
van het basis onderwijs, kort een stukje van de Edese geschiedenis te vertellen.
- Na het Buurtreglement van 1877 en 1912 was het passeren van de akte voor het nieuwe
Buurtreglement 2017 weer een stap vooruit in de Buurtgeschiedenis.
- Ook de traditie van de adoptie van een lam, Unico de 63e, een verwijzing naar Unico van
Wassenaer en het 63e jaar na de oprichting van de kudde tijdens de Buurtspraak van 1953
stond weer op het programma.
- Een ander bijzonder evenement was de organisatie voor van een excursie voor een groep
internationale wetenschapper die bij de Universiteit Utrecht deelnamen aan het congres
“The International Association for the Study of the Commons” (IASC).
- Als laatste onze aanwezigheid tijdens de Open Monumenten Dag in Huis Kernhem waar
er, na oproep door de Klepperman om ter Buurtspraak te gaan, in historische kledij op
basis van resoluties uit1683 een “bijzondere Buurtspraak” is gehouden.
9. Benoeming & Rooster van aftreden Buurtbestuur
Tijdens de vorige Buurtspraak hebben Buurtmeester voor Veldhuizen, Hetty ten Klooster, en
Buurtschrijver Alan Geensen aangegeven bij deze Buurtspraak te willen terug treden. Daarnaast
heeft ook Buurtmeester voor Ede, Gijs Jansen, aangeven dit jaar te willen terugtreden.
Aandachtspunt:
Volgens het rooster van benoeming en aftreden is de eerstvolgende reglementair in te vullen
functie die van Buurtrichter in 2018.
Overzicht functies
- Als Buurtschrijver is tijdens het afgelopen Buurtjaar André Hartgers bereid gevonden als
schrijver ad-interim deze taak te willen vervullen. Hij blijft dit doen tot er een
definitieve aanstelling kan plaatsvinden. Deze functie blijft dus vooralsnog vacant.
- Na de Buurtspraak van 2016 heeft zich als kandidaat Buurtmeester voor Ede, Aad Wissink
aangemeld, hij heeft inmiddels ook al enige tijd meegelopen met het bestuur.
Vermeld dient te worden dat, in afwijking van het gestelde in het reglement, bij
ontbreken van kandidaten ontheffing is verleend voor het aanstellen van een geërfde uit
Veldhuizen als Buurtmeester voor Ede.
Het bestuur draagt hem ter benoeming voor. Alvorens tot
stemming over te gaan wordt Aad gevraagd zichzelf voor te
stellen. Hij doet dit door tevens aan te geven dat hij zich in
gaat zetten voor meer bekendheid geven van de Buurt Ede
en Veldhuizen bij een groter publiek. Met name het gebrek
aan jongeren binnen het bestuur valt hem zwaar. Hij vraagt
de aanwezigen die 40 jaar of jonger zijn de hand op te
steken (algemeen gelach). Met grote meerderheid van stemmen wordt Aad Wissink
conform het reglement gekozen tot Buurtmeester voor Ede.
- Blijft open de functie Buurtmeester Veldhuizen waaronder ook Kernhem.
De Buurtrichter vraagt of er onder de aanwezige geërfden kandidaten zijn op wie een beroep
gedaan kan worden voor het invullen van de openstaande vacatures, zodat, na een
aanloopperiode volgend jaar tot officiële benoeming kan worden overgegaan. Omdat er geen
spontane aanmeldingen zijn vraagt de Buurtmeester om voor de functies Schrijver en
Buurtmeester ook in de eigen omgeving rond te kijken naar potentiële kandidaten en dit te laten
weten.
Naar aanleiding van een eerder mandaat blijft een optie open om mogelijke nieuwe kandidaten
voor “ondersteunende functies” als archief onderzoeker en communicatie/pr medewerker toe te
voegen aan het Buurtbestuur. Hiervoor worden kandidaten gezocht.
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Ook wil het bestuur graag een commissies instellen die zich gaan buigen over het opstellen van
een visie/beleidsplan, Historisch onderzoek en vastlegging, promotie en publiciteit, Web
redactie (samen met de webmaster) en fondsenwerving. Ook hiervoor worden kandidaten
gezocht.
Afscheid:
Er wordt door de Buurtrichter stilgestaan bij
het afscheid van;
- Hetty ten Klooster, die sinds 2001
Buurtmeester en van 2011 tot 2014
Buurtschrijver is geweest.
- Gijs Jansen, die sinds 2012 de functie van
Buurtmeester heeft bekleed en
- Allan Geensen die vanaf 2014 t/m 2016 is
opgetreden als Buurtschrijver
Namens het bestuur bedankt Geen Broere hen
voor de inzet en betrokkenheid bij de Buurt.
10. Toelichting financieel verslag (adm. Buurtmeester Roel Cirkel)
Van het financieel verlag 2016/2017 hebben de geërfden voorafgaand aan de Buurtspraak kennis
kunnen nemen. Na een kort verslag van het financieel beheer wordt het woord gegeven aan de
kascommissie. (Bijlage 4)
- Verslag van de Kascommissie door Remko Bos / Ria Malipaard
De kascommissie, gevormd door de heer Remko Bos en mevrouw Ria Maliepaard, heeft de
boeken gecontroleerd. Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd in het gevoerde financiële
beleid.Het bestuur wordt vervolgens door de kascommissie gedechargeerd.
De Buurtrichter bedankt vervolgens de kascommissie voor de uitvoering van de werkzaamheden.
- Benoeming kascommissie 2017/2018
Voor geërfde Remko Bos is de termijn van twee jaar in de kascommissie verstreken. Mevr.
Maliepaard heeft aangegeven ook voor het komende jaar een rol in de kascommissie te willen
vervullen. Als tweede persoon heeft zich mevr. Gonggrijp-Thomas zich bereid verklaard om haar
bij deze taak te ondersteunen. Zij wordt verzocht zich te melden bij de adm. Buurtmeester.
- Overdracht tegoeden door opheffing Buurtvereniging Klaphek
De Buurtrichter bedankt de heer Ten Klooster voor zijn inzet bij de definitieve opheffing van
deze vereniging en het overdragen van de tegoeden aan de Buurt Ede en Veldhuizen.
- Inkomstenwerving
Er wordt een oproep gedaan aan de geërfden en diegenen die de Buurt een warm hart
toedragen. De Buurt Ede en Veldhuizen heeft geen leden en ontvangt derhalve geen contributie
en ook geen subsidie. De Buurt staat wel geregistreerd als ANBI instelling. Giften, vrijwillige
bijdragen en donaties zijn zeer welkom en kunnen fiscaal voordelig uitwerken.
11.
Buurtbos buurt Ede-Veldhuizen (Buurtscheuter Benny van Dasselaar)
Buurtscheuter, veldwachter maar tegenwoordig toezichthouder maar vooral beheerder van het
Buurtbos doet het verslag van het beheer vn het Buurtbos over het afgelopen jaar. (Bijlage 5)
12.
Toespraak wethouder Johan Weijland
De wethouder is er sterk voorstander van om de jeugd meer bij de historie van de Buurt Ede en
Veldhuizen te betrekken. Zelf werd hij gedoopt in de kerk waarin nu de Buurtspraak wordt
gehouden en ging daar vervolgens ter kerk. Hij heeft veel connectie met de Buurt. Er wordt door
het gemeentebestuur lesmateriaal voor de jeugd beschikbaar gesteld.
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13.

Edese schaapskudden
(Gijs van Veldhuizen, voorzitter Stichting Edese Schaapskudden)
Zoals elk jaar tijdens de Buurtspraak geeft ook dit maal de dhr. Gijs van
Veldhuizen van de Stichting de Edese Schaapskudden een korte toelichting
over de stand van zaken rond de beide kudden. De gezamenlijke publiciteit
rondom het sluiten van de meerjarige sponsorovereenkomst moet nog vorm
krijgen, dit staat op de agenda van de stichting!

In de pauze werd er, naast de koffie en de thee, als van ouds de traditionele brandewijn met kandij
geschonken. De Buurtrichter wijst nog even op de Buurtbus waarin tijdens de pauze donaties
gedeponeerd kunnen worden.

13.

Thema “Historisch functioneren van de Buurt” (Buurtrichter)
De buurtrichter memoreert aan het historisch feit
dat de Buurt als Publiekrechtelijk orgaan in deze
vorm waarschijnlijk de nog enige bestaande
Buurtschap in Nederland is. Hij staat ook stil bij
het feit dat de functie van “Buurtrichter”, die we
overigens nergens in Nederland meer
tegenkomen, dit jaar 350 jaar in Ede bestaat.
Aan de hand van een presentatie worden alle
voorgaande Buurtrichters, zoveel als mogelijk,
met hun afbeeldingen en bijbehorende informatie
gepresenteerd. (Bijlage 6)
Verder wordt vermeld dat het de administrerend Buurtmeester is gelukt om de datum van
oprichting bij de Kamer Koophandel van 1912 (datum van het oude Buurtreglement) te wijziging
in 1596.
De Buurtrichter richt vervolgens het woord aan de nieuwe Burgemeester van Ede, René Verhulst.
Hij vertelde dat hetgeen tijdens de presentatie werd getoond slechts een klein deel van de
historie van zijn nieuwe gemeente is en gaat verder met;
Het ambt Ede bestond uit een aantal buurten. Na de Napoleontische tijd besloot Koning Willem
de 1e in 1810 de woeste gronden te onteigenen. Hierdoor zijn de meeste buurten in de loop van
de 19e eeuw opgeheven. Zo niet de Buurt Ede en Veldhuizen waar ook het Dorp Ede deel van uit
maakt. De Buurten werden geleid door een hoog democratisch bestuur. Zij kunnen gezien
worden als de voorlopers van het huidige gemeentebestuur. Resoluties werden vastgesteld met
unanimiteit en later met meerderheid van stemmen. Vooruitstrevend dus als een soort
referendum. De “macht” van de buurt nam in de 19e eeuw steeds meer af door overname van
haar taken door de nieuwe Gemeente. De richter werd een burgemeester, de buurtmeesters
wethouders en de geërfden vertegenwoordigd door de gemeenteraad. De Buurt Ede en
Veldhuizen bleef functioneren en doet dat nog steeds zonder invloed maar wel met het oog op
het belang van het bewaren van het Historisch erfgoed en het bewaken van de rechten van de
geërfden op de heidevelden rondom het dorp/stad. De functie van Buurtrichter is nooit
opgeheven. De Buurtrichter verwelkomt de nieuwe Burgemeester met de woorden “Collega
welkom in Ede”.
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Namens het Buurtbestuur wordt het in 1958 verschenen boekje “Rond de grijze toren”, 1000 jaar
geschiedenis uit de boeken van de Buurt, aan Burgemeester René Verhulst aangeboden.
De Buurtrichter doet dat met de woorden;
Toen je besloot te solliciteren naar een functie op
de zandgronden van de Veluwe zal je, bij het lezen
van de geschiedenis over de Buurt, mogelijk net zo
verbaasd zijn als ik dat er ooit een
scheepvaartverbinding was vanuit de Buurt met
Holland vanaf de “Kade”. Had je in je vorige
gemeente Goes de Grote en Kleine Kade, wij hadden
in Ede gewoon de Kade, die is er trouwens nog
steeds maar dan niet meer aan het water.
Mogelijk voelt dit al direct meer thuis!
14.
Website Buurt Ede-Veldhuizen / Webmaster Filip van Dijk
Na de Buurtspraak van 2016 zijn er stappen gezet in de ontwikkelingen van
de eigen website voor de Buurt. Hiervoor is Filip van Dijk bereid gevonden
deze, als webmaster, op te zetten.
We staan nu voor een voor de buurt Historisch moment in het digitale
tijdperk. Het woord wordt gegeven aan Filip van Dijk die ingaat op de tot
stand komen er van en de officiële handeling voor de lancering van de
website door burgemeester René Verhulst en wethouder Johan Weijland.
Hierbij geeft Johan Weijland om in de traditie van de Buurt voortaan te
spreken over een “Webmeester”. Deze suggestie wordt door het bestuur
en geërfden met enthousiasme overgenomen.

15.Brandbestrijding in Ede door de eeuwen heen / Pouwke Jongbloed
Het woord wordt gegeven aan Pouwke Jongbloed, vertegenwoordiger van de
Brandweer Gelderland-Midden. Middels een PowerPoint presentatie verteld
hij wetenswaardigheden over de huidige brandbestrijding in Ede. De Buurt is
in het verleden een belangrijke schakel is geweest bij de ontwikkelingen.
Het is 27 mei 1684 's-middags om vier uur wordt het dorp getroffen door een
enorme felle brand. Van het gebruik van brandspuiten was toen nog geen
sprake op het platte land. De brand moest bestreden worden met emmers
water. Hiertoe plaatsten de blussers zich op een rij vanaf de dorpspomp tot
aan de brand en reikten elkaar de met water gevulde emmers aan.
De laatste man smeet dan het water in het vuur.
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Ook maakte men gebruik van natte brandzeilen die over de rieten daken werden gelegd om
overspringende vonken te doven. Bij deze felle brand, aangewakkerd door een straffe wind, had
dit uiteindelijk niet het gewenste resultaat. 20 huizen, 2 schuren en 4 hooibergen zijn
uiteindelijk door het vuur in de as gelegd. Tijd voor maatregelen dus.
16.
Toelichting stand van zaken rond de heidevelden
Dit jaar is voor de jaarlijkse toelichting op de stand van zaken omtrent
het beheer van de Edese Heidevelden als vertegenwoordigers namens het
Rijksvastgoedbedrijf sectie Natuur aanwezig het Hoofd Terreinbeheer,
dhr. Franco Mandemaker en de terreinbeheerder van o.a. het Edese
gebied, dhr. Arthur Varkevisser. Het probleem van de Amerikaanse
vogelkers wordt opnieuw opgepakt. De bermen worden open gemaakt en
ook het hondenlosloop gebied wordt aangepakt. Op 12 oktober a.s. is er
weer de jaarlijkse heide opschoon dag waar zo’n 800 kinderen van
verschillende scholen aan deelnemen. Er vind t/m maart 2018
bosbouwkundig herstel plaats rondom de Hessenweg en Koeweg. Tevens vind er een inhaalslag
plaats m.b.t. het tegengaan van het dichtgroeien van de heide bij de Kreel. Dit op basis van een
4 – 6 jarig contract.
Vraag en antwoord naar aanleiding van bovenstaande;
Vraag: Is er een afschotplan voor de grote aantallen zwart wild?
Antwoord: Ja, er is, naast de huidige reeds 40 afgeschoten varkens, tevens voor 20 wilde varkens
een extra afschotvergunning verstrekt.
Vraag: Was er in het verleden een beheersplan voor de heide?
Antwoord: Ja. Nu echter met meer structuur en een betere toekomstvisie. Tevens zijn er
budgetten voor inhaalslagen.
Vraag: Is er aandacht voor de bestrijding van de invasieve Japanse duizendknoop op de heide?
Antwoord: Deze komt hier niet voor. Dit is overigens een taak voor de Provincie.
Op de Ginkels heide worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.
17.
Rondvraag/opmerkingen
Van de rondvraag werd gebruik gemaakt door;
Kernhuis Ede, het centrum van ontmoeting, ontplooiing en verbinding.
Er wordt melding gemaakt van een kennismaking dag op 29 september 2017.
Het Kernhuis is een laagdrempelige openbare voorziening, waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten, zich kunnen ontplooien en waar zij terecht kunnen voor uiteenlopende
activiteiten. Het Kernhuis heeft een open, gastvrije en klantvriendelijke sfeer. Daarmee wil
Het Kernhuis bijdragen aan de sociale samenhang tussen verschillende bevolkingsgroepen en
een plek zijn voor álle inwoners van Kernhem en Veldhuizen A.
Wooncollectief Vredehorst, een toekomstig wooncollectief binnen de Buurt Ede en
Veldhuizen met 60 adressen op het voormalige terrein van het winkelcentrum De
Lindenhorst. Een samenleving met mensen van verschillende afkomst, culturen en idealen in
het hart van Velhuizen. Dhr. Ad Tiemens wil, indien mogelijk, in de toekomst samen met de
Buurt Ede en Veldhuizen iets positiefs neerzetten voor de bewoners.
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18.
Afsluiting
Aan het einde van de Buurtspraak bedankt de Buurtrichter allen voor de aanwezigheid en
inbreng. Zijn speciale dank gaat nogmaals uit naar de sprekers van vandaag, naar Dennis en Ina
Lam voor het luiden van de klokken van de Oude Kerk, naar Nando Eskes en de medewerkers van
de Edesche Concertzaal, de medewerkers van het Gemeentearchief voor hun ondersteuning,
Bloembinderij ROEL, Wijnhandel/Slijterij Borg en naar onze gastvrouwen die de catering voor
hun rekening namen.
19.
Buurtspraak 2018
De volgende Buurtspraak staat gepland voor donderdag 20 september 2018, aanvang 10.00 uur.
Verslag werd definitief vastgesteld op de Buurtspraak op 20 september 2018
De Buurtrichter
De Schrijver ad-interim

G.M. Broere

A.M.C. Hartgers

Bijlagen verslag;
Presentielijst Buurtspraak 21 september 2017
Als afzonderlijke documenten,
- Bijlage 1: Buurtgedicht stadsdichter Harry Oonk
- Bijlage 2: Notitie schrijfwijze buurtnaam 18-10-2016
- Bijlage 3: Jaarverslag Buurt Ede-Veldhuizen 2016-2017
- Bijlage 4: Financieel Jaarverslag 2016-2017 / R.Cirkel
- Bijlage 5: Verslag beheer Buurtbos / B. van Dasselaar
- Bijlage 6: Toespraak Buurtrichter:1667-2017 Buurtrichters 350 jaar in functie

•

Foto’s in dit verslag en bijlagen: Bernard Mallo
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Bijlage: Presentielijst Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 21 september 2017
(om privacy redenen vermelden wij alleen de namen van de aanwezigen, adressen zijn bekend bij het bestuur.)

Aarsen, J.

Ja

Oonk, H.

Nee

Bijl-Mannaerts, K.

Ja

Penning, J.

Ja

Blaauw-de Wit, H.A.

Ja

Posthuma, J.A,

App

Blokland-Bootsman, T. van

Ja

Riessen, L. van

Ja

Boer, A.

Ja

Riteco, J

Ja

Boer, J.S. de

Ja

Schans, J.P. van der

Nee

Boersma, T

Nee

Schenkel, J.

Ja

Bos, R.

Ja

Schmale, C.W.A.

App

Breedveld, H.

Ja

Smit, J

Nee

Broere, G.M.

Ja

Smit, P.

Ja

Broere-Maas, L.

-

Smits, A.C

Ja

Brouwer, A & M

Nee

Steinmeijer, E.J.

Ja

Cirkel, R.J.

Ja

Swagerman, J.

Nee

Clant-Carpentier Alting, M.D.

Ja

Teunissen, T

Ja

Dasselaar B. van

Ja

Tiemens, A.H.

Ja

Davans-Borgers, C.W.

Ja

Toonen, F.

Ja

Dijk, F. van

Ja

Varkevisser, A.

Nee

Duin, J.van

Ja

Veldhuizen G.van

Nee

Eskes, N

Ja

Verbaan, W.

Ja

Folsche, B

Ja

Verhulst, R.

Folsche, G.H.

Ja

Vries, J. de

Ja

Gaasbeek, A.H.

Ja

Weerd, E.van de

App

Geensen A.

Ja

Weijland, G.

-

Gonggrijp, P.

Ja

Weijland, J.

Ja

Haalboom, X.
Hartgers, A.M.C.
Hartgers-Gerritsen, M.
Hazeleger, R.

Ja
App
App

Winkel, A.
Wissink, H.C.G.
Zeeuw, J.

Nee
Ja
App

Huijstee, H.L.M. v.

Ja

Jacobs, W.F.

Nee

Jansen, G.J.M.

Ja

Jongbloed, P.

Ja

Klooster, A. ten

Ja

Klooster, H.B.ten

Ja

Klooster, V. ten

-

Kremers, R.

Ja

Kruif, C.A. de

Ja

Leeuw, A. de

Ja

Maliepaard-Jansen, R.

Ja

Mallo, B.A.H.

App

Mandemaker, F.J.

Nee

Meeuwissen, M.C.

Ja

Meijer, M.

Ja

Meijer-Veenendaal, M.

-

Meindersma, E

Ja
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