Beleidsplan
Buurt Ede en Veldhuizen
Betreft

: Meerjarig beleidsplan

update 11-02-2020

Buurt Ede en Veldhuizen:
De Buurt Ede en Veldhuizen is het oudste bestuurlijke orgaan binnen het voormalige
schoutambt Ede, dat de gemeenschappelijke belangen van de geërfden van de Buurt
behartigde en nog steeds behartigt. De Buurt dateert van ver vóór de invoering van de
Gemeentewet en de Markenwet, wellicht zelfs uit de vroege Middeleeuwen, en bezit
nog naast enkele rechten een bosperceel, welke toebehoren aan de geërfden van de
Buurt. Zie de website buurt.ede-en-veldhuizen.nl
Jaarlijks houdt de Buurt Ede en Veldhuizen, sinds 1881 op de 3e donderdag van september,
haar Buurtspraak waar het Buurtbestuur verantwoording over het gevoerde beleid aflegt
aan de geërfden. Geërfden zijn alle inwoners binnen de historische grenzen van de Buurt,
in het bezit van een huis en erve of een bunder bouw- of weiland zoals opgenomen in het
Reglement van de Buurt, laatstelijk gewijzigd in 2017.
In het archief van de Buurt (bij het Gemeentearchief Ede) zijn o.a. de resolutie boeken
aanwezig vanaf 1596, maar de Buurt is zeker al voor het jaar 1000 ontstaan en ook toen
zullen er Buurtspraken zijn geweest. De oudste tastbare beschrijving dateert uit 1360 waar
de samenwerking tussen Dorp Ede en de Buurtschap Velthuysen werd beschreven. De Buurt
streeft naar het behoud en bewaken van haar cultureel erfgoed, het bevorderen van
historische publicaties en het geven van publieksvoorlichting over de geschiedenis van de
Gemeente Ede binnen het grondgebied van de Buurt.
Buurtbestuur en Buurtreglement:
Het buurtbestuur van de Buurt Ede en Veldhuizen voert ten behoeve van de geërfden van
de Buurt het beheer over de Buurt zoals (sinds 1877 voor het eerst) opgenomen in het
“Reglement voor het beheer van de Buurt Ede en Veldhuizen”. De laatste versie hiervan is
vastgesteld en aangenomen op de Buurtspraak van 15 september 2016 en is bij notariële
akte in werking getreden op 10 januari 2017. Hierbij is tevens ter onderscheiding van de
woonwijk Ede-Veldhuizen de oude naam Buurt Ede-Veldhuizen aangepast naar Buurt Ede en
Veldhuizen.
Buurtspraak:
Jaarlijks worden de geërfden en andere belangstellenden ter Buurtspraak opgeroepen op de
derde donderdag van september door tegen 10.00 uur de klok van de Oude Kerk te luiden.
Op deze jaarlijkse Buurtspraak, welke wordt gehouden in de voormalige Noorderkerk thans
Edesche Concertzaal, legt het bestuur aan de geërfden verantwoording af over het door
haar gevoerde beleid.
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Beleidsaanbevelingen:
In 2003 werd op de Buurtspraak van 18 september het rapport “De Buurt Ede-Veldhuizen,
een toekomst vanuit historisch perspectief” aan de orde gesteld. De aanbevelingen uit het
rapport werden door de geërfden geaccordeerd. Het bestuur zal uitvoering geven aan de
aanbevelingen uit het rapport.
De belangrijkste punten uit het rapport zijn:
1. Het in stand houden van de huidige buurtspraak ééns per jaar, inclusief het als
folkloristisch te bestempelen glaasje “brandewijn met suiker” in de pauze.
2. Het jaarlijks tijdens de buurtspraak behandelen van een inhoudelijk onderwerp van
gezamenlijk belang. Het bestuur kan zich hierbij laten voeden en bijstaan door de
geërfden en belangstellenden en zo nodig deskundigen inschakelen.
3. Samenwerking met andere belanghebbenden met het doel te komen tot historische
publicaties over de Buurt en haar historie.
4. Het geven van publieksvoorlichting. Het belangrijkste doel hierbij is de aandacht te
vestigen op het bestaan en op de historische betekenis van de Buurt Ede en Veldhuizen.
5. Onderzoeken of een aanpassing of modernisering van het vigerende reglement van de
Buurt uit 1912 noodzakelijk is. Dit is inmiddels gerealiseerd met het tot stand komen van
het nieuwe Reglement van 2017.
Deze beleidsaanbevelingen werden de afgelopen jaren door het bestuur volledig ter hand
genomen en wordt er gewerkt een toekomstvisie. Op de Buurtspraak 2019 werd het voorstel
van het bestuur aan de geërfden om als Buurt haar betrokkenheid bij burgerparticipatie in
te zetten geaccordeerd. Burgerparticipatie is als “samenwerking tussen de geërfden” al
eeuwenlang het uitgangspunt van de Buurten om in het bestaan te voorzien.
Burgerparticipatie Natuur en Landschap
In het kader van burgerparticipatie zal de Buurt optreden als “ambassadeur Levend
Landschap”. Hierbij zijn de basis uitgangpunten het samen met inwoners/geërfden invulling
geven aan projecten Natuur en Landschap in de eigen leefomgeving. In dit kader is de Buurt
betrokken bij o.a. de jaarlijkse Natuuropschoondag voor (max. 500) kinderen om één dag te
“werken” op heidevelden rond Ede. Daarnaast is zij betrokken bij een natuurwerkgroep
“Bos & Heide”, een groep vrijwilligers die op regelmatige basis kleine projecten oppakken
in het onderhoud van natuurbeheer. Daarnaast staan in samenwerking met de Stichting
Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente Ede natuurprojecten met inwoners in hun
eigen directe woon-en leefomgeving op het programma.
Inkomsten Buurt:
De Buurt kent geen leden maar uitsluitend geërfden die geen contributie betalen. De
inkomsten van de Buurt bestaan vooral uit de inkomsten van de houtopbrengst uit het
buurtbos, het gemeenschappelijke bezit van de geërfden, waarbij dunning slechts eens in
de vier á vijf jaar kan plaatsvinden. Verder zijn er enige inkomsten uit rente van een klein
banksaldo en de verhuur van het jachtrecht in het buurtbos (zie hiervoor het financiële
jaaroverzicht). Daarnaast streeft het bestuur naar het verkrijgen van donaties en eventuele
projectfinanciering door subsidies om de uitvoering van haar doelstellingen mogelijk te
maken. Ook het verkrijgen van een substantiële ondersteuning vanuit gemeentelijke
subsidieregelingen in het kader van Cultuurhistorie is één van de uitgangspunten.
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Documenten buurtspraak:
Verslagen van de jaarlijkse buurtspraak alsmede het financiële jaaroverzicht worden op de
eigen website van de Buurt: buurt.ede-en-veldhuizen.nl.
Ede, 11 februari 2020
Buurt Ede en Veldhuizen
G.M. Broere
Buurtrichter
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