
  

 

                                                                         Buurt Ede en Veldhuizen 

Buurtspraak van de geërfden Buurt Ede en Veldhuizen 2019 

Te houden op: donderdag 19 september 2019 , aanvang 10.00 uur   (inloop vanaf 09.30 uur) 
Locatie: Edesche concertzaal, Amsterdamseweg 9, Ede 
 

Agenda:        
1. Opening 315e Buurtspraak (sinds 1596) door Buurtrichter Geen Broere 

 Toelichting op de speciale Buitengewone Buurtspraak. 

2. Vaststellen verslag Buurtspraak 20 september 2018*  

3. Toelichting op de voortgang onderwerpen Buurtspraak 2018 

4. Mededelingen / Ingekomen en Uitgaande stukken 

5. Verslag Buurtactiviteiten 2018/2019 

6. Verslag financieel beheer 2018/2019*, door adm. Buurtmeester Roel Cirkel. 
         6a.  Verslag van de Kascommissie 2018/2019 / door dhr. W. Bruijnes en dhr. A. de Leeuw 
         6b.  Benoeming kascommissie 2019/2020 

7. Verslag beheer Buurtbos* 
 door Buurtscheuter Benny van Dasselaar     

8. Benoeming & Rooster van aftreden Buurtbestuur 
 Buurtscheuter: Conform het rooster van aftreden is de functie van Buurtscheuter vacant.  
 Reglementair draagt het bestuur een (her)benoeming voor.  
 De huidige Buurtscheuter B. van Dasselaar stelt zich voor een nieuwe termijn beschikbaar.  
 Buurtschrijver: Deze funcie is in de loop van 2019 beschikbaar gekomen en is vacant. 
 Adm. Buurtmeester: De huidige adm. Buurtmeester R. Cirkel heeft aangegeven met deze Buurtspraak 
 te willen stoppen. Voor deze functie heeft het bestuur in E. van Remmen en nieuwe kandidaat     
 gevonden. Het Buurtbestuur stelt hem graag voor ter benoeming op deze vacante functie. 
 Buurtmeester: De tijdens de afgelopen Buurtspraak ad interim benoemde Buurtmeester (Veldhuizen) 
 E. Hageman heeft aangegeven niet voor een definitieve benoeming te gaan. Deze functie blijft vacant.  
 Teneinde te voorzien in de vacante functies van Buurtmeester en Buurtschrijver roept het   
 buurtbestuur geërfden op kandidaten voor te dragen.  

            PAUZE    

9. Presentatie in het kader van Levend landschap / werkgroep Bos & Heide 
 door gemeente Ede Natuur en Landschap / St. Landschapsbeheer Gelderland 
 namens de gemeente burgemeester René Verhulst 

10. Besluitvorming deelname Buurt Ede en Veldhuizen aan processen Levend landschap. 

11. Stand van zaken rond de heidevelden 
 door Arthur Varkevisser, Terreinbeheer/Natuur van het Rijksvastgoedbedrijf. 

12. Stand van zaken Edese Schaapskudde 
 door Gijs van Veldhuizen, voorzitter van de stichting Edese schaapskudden 

13. Rondvraag en eventuele discussie 

14. Afsluiting Buurtspraak 2019 (planning + 12.30 uur) 

 
 *)  documenten voor de buurtspraak 2019 zijn online beschikbaar via:    
     www.buurt.ede-en-veldhuizen.nl  info: buurtbestuur.edeveldhuizen@gmail.com  

 
      Tijdens deze openbare/publieke bijeenkomst worden foto's gemaakt die wij mogelijk zullen gebruiken voor publicaties  
      over de Buurt en Buurtspraak op openbare media, website en publicaties over de Buurt. 
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