Buurt Ede en Veldhuizen
316e Buurtspraak van de geërfden Buurt Ede en Veldhuizen
Gehouden op donderdag 17 september 2020 - Aanvang 10.00 uur
Locatie: Oude Kerk, Grotestraat 58, 6711 AN Ede

Thema: Buurt 660 jaar plattelands democratie en Vrijheid
1. Opening 316e Buurtspraak door Buurtrichter Geen Broere
De buurtrichter heet iedereen van harte welkom op deze 316e buurtspraak sinds 1596 voor geërfden
en andere belangstellenden. Ook heet hij luisteraars van harte welkom die via de website van de
Kerkomroep deze Buurtspraak ook kunnen volgen. Tevens is deze Buurtspraak live te volgen via de
website van de Kerkomroep Ede. Een bijzonder welkom heeft hij voor Gerdi Verbeet, René Verhulst
en Peter van Beek.

Corona pandemie:
De voorzitter wijst op de bijzondere omstandigheden i.v.m. het Coronavirus
waaronder deze Buurtspraak moet worden gehouden. Toch is er ruime
belangstelling om deze buurtspraak bij te wonen. Bij de voorbereidingen
moest rekening worden gehouden met de veiligheid vanwege deze
pandemie. In een vroeg stadium hebben wij via geërfde Wim v.d. Brandt
contact gezocht om de mogelijkheid te onderzoeken of uitwijken naar deze
locatie een optie zou kunnen zijn.
Gelukkig heeft de Kerkvoogdij van de hervormde Gemeente erin toegestemd
om uit te wijken naar deze Oude kerk. Vanwege de veiligheid heeft deze
buurtspraak wel een andere vormgeving. Daarom tijdens deze bijeenkomst
weinig bewegingen en zoveel mogelijk beperking in het aantal sprekers.

Historische terugkeer:
De buurtrichter wijst op de historiciteit van deze bijeenkomst. Want de buurtspraak keert vanwege
Corona na 107 jaar terug naar de plek waar zij tot 1914 in deze kerk de bijeenkomsten hield in het
koor van de kerk. Hier stond ook de Buurtkist waarin de papieren van de Buurt werden bewaard.
Misschien was de bewuste kist wel de kist die hier staat in de Dorperhoek, gedateerd 1675. Voor het
eerst onder het in 1963 geplaatste luidklokje op het schip van de kerk waarvan de klok de inscriptie
Buurt Ede-Veldhuizen draagt.

De terugkeer naar de kerk roept bij de buurtrichter ook associaties op tussen de Buurtspraak en
Prinsjesdag. Beide zijn op een dag in de derde week van september. De buurtspraak sinds 1882 en
Prinsjesdag slechts sinds 1888. Prinsjesdag ging afgelopen dinsdag voor het eerst sinds 1904 vanwege
Corona van de Ridderzaal naar de Grote kerk. Weg van de historische plek. De Buurtspraak gaat
vanwege dezelfde reden juist terug naar de historische vergaderplaats.
Gezien de omstandigheden van de Buurtspraak heeft het bestuur besloten het verslag van het beheer
en voortgang van de Buurtactiviteiten te plaatsen in het 2e deel van deze bijeenkomst. In het eerste
deel van deze Buurtspraak staan vooral de onderwerpen in relatie tot het thema van deze Buurtspraak
op de agenda.
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Buurtbestuur:

Vervolgens stelt de voorzitter de leden van het buurtbestuur voor die plaats hebben genomen in het
koor: rechts naar links op de foto
-

Benny van Hasselaar, Buurtscheuter
Bert Verwoerd, webmeester; Ed van Remmen
Buurtmeester voor Ede en administrerend Buurtmeester (penningmeester)
Klaas Santing, beoogd Buurtschrijver

Twee mensen zijn afwezig: Buurtmeesters Aad Wissink verhinderd ivm werkzaamheden en Ruud
Dijkman verhinderd door ziekte. Toegevoegd aan het bestuur zijn Bert Verwoerd en Filip van Dijk(hier
afwezig) als “Webmeesters. En ten slotte hij zelf, Geen Broere sinds 2012 Buurtrichter.
De voorzitter wijst erop dat er tijdens deze publieke bijeenkomst foto- en video-opnamen worden
gemaakt. Deze kunnen eventueel worden gebruikt in publicaties over de Buurt en de Buurtspraak in
documenten, onze website en openbare media.

2.Inleiding door Buurtrichter Geen Broere.

(Bijlage 1)

“Buurt Ede en Veldhuizen democratie vanuit een historisch perspectief”
Vervolgens neemt de buurtrichter ons mee terug in de historie. Hij loopt met ons globaal de
geschiedenis door van 660 jaar plattelandsdemocratie en vrijheid.

3.Lezing in het kader van democratie, vrijheid en burgerparticipatie. (Bijlage2)
door Gerdi Verbeet, oud voorz. 2 kamer en voorz. Nat. Comité 4 en 5 mei.
Na deze uitgebreide inleiding geeft de voorzitter graag het woord aan onze speciale gastspreker Gerdi
Verbeet. Als oud-voorzitter van de 2e Kamer en voorzitter van het Nationaal comité 4 & 5 mei is zij
een zeer representatieve vertegenwoordiger voor het thema van deze Buurtspraak. Ze woont hier niet
zover vandaan in Garderen en soms ook nog in Amsterdam.
Na een correctie van de Buurtrichter over
de klok, sluit ze als volgt af: “Vandaag
luidde de grote klok en het klokje in de
Angelustoren voor de 316e Buurtspraak”.
Ze vond het bijzonder hier te mogen
spreken en ze sluit af met het slot van
het gedicht van de Edese stadsdichter
Larissa Verhoef dat deze uitspraak tijdens
de Buitengewone Buurtspraak 2019.
De buurtrichter bedankt mevrouw Verbeet
voor haar inspirerende toespraak. Hij komt
nog even terug op de door haar genoemde
vraag naar de mogelijkheid van vrouwen in
het bestuur. In 1813/1814 was zijn
voorgangster een vrouwelijke Buurtrichter

Maria Cornelia van Wassenaer Obdam.
Vrouwen in het Buurtbestuur: Ja dus van harte aanbevolen!
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4. Toespraak door René Verhulst burgemeester van de gemeente Ede.
De buurtrichter geeft nu het woord aan René Verhulst als vertegenwoordiger van de huidige
plattelandsdemocratie te Ede.
René bedankt dat hij als “kroonberoemde” Burgemeester in ons
midden mag zijn. Immers de buurtspraak kan het ook zelf
bepalen. De burgemeester heeft de laatste weken veel aan de
Buurtspraak gedacht. Er gebeurt heel veel in onze samenleving
zoals de pandemie en andere maatschappelijke discussies als
biomassa, sinterklaas en vuurwerk. Hierbij vraagt de spreker
zich af: Hoe zou dit in pakweg 1625 gegaan zijn? Men zat bij
elkaar. Ook waren er toen grote noden, maar ook ging het over
houtkap, houtdroog, wegen enz. Hoe ging dat toen precies? Ook
toen zal het er ook weleens hard aan toe zijn gegaan. En
wanneer je vandaag het debat ziet in de 2e Kamer, misschien
kunnen we toch wel iets van de Buurtspraak leren. Dus laat eens
op je inwerken waar het toen overging. ‘Vanmiddag zullen we
er in Den Haag wel vijf nieuwe premiers bij hebben…’ Hij
verzucht dat we in een ingewikkeld tijdsgewricht zitten; er
speelt zoveel. Er is een hoop onzekerheid en dan is het goed op
een dag als deze er goed bij stil te staan hoe dit vroeger ging.
De burgemeester vindt de Buurtspraak ook helemaal niet
ouderwets of iets van vroeger, nee hij vindt dat we ervan
kunnen leren. Daarom komt hij hier graag om de Buurtspraak
weer te laten herleven. Hij wenst de Buurtrichter met het
Bestuur de komende tijd veel succes toe in alle activiteiten.
De buurtrichter bedankt de burgemeester, vooral ook omdat hij
de Buurtspraak waardeert als een belangrijk orgaan dat nog
steeds levensvatbaar is.

5. Lezing door Peter van Beek, voormalig gemeente archivaris Ede
Vervolgens geeft de buurtrichter het woord aan Peter van Beek, naast oud archivaris van de gemeente
ook oud Buurtschrijver van de Buur. Hij zal ingaan op het binnenkort te verschijnen boek “Verhaal van
Ede” over de brede geschiedenis van Ede.
Van Beek vindt het fijn dat hij een kort verhaal mag vertellen.
Om te beginnen: Hoe kun je in vredesnaam ‘het’ verhaal van
Ede schrijven? Het zal altijd een verhaal zijn. Een verhaal door
de tijd zoals de schrijver de bronnen heeft geïnterpreteerd.
Daarom niet boek over de geschiedenis van de gemeente Ede.
Er zijn in deze gemeente 4 historische verenigingen met
duizenden leden. Dus veel interesse voor de geschiedenis van
je eigen omgeving. Misschien wel Veluws… Waar komt dat
verhaal van Ede vandaan? Voormalig Wethouder Johan Weiland
stond aan de basis van het idee.
Op 9 februari 2010 mocht wethouder Weiland in De Reehorst
een kanonnetje afschieten dit als start van het invullen van de
Canon van de geschiedenis van Ede. Het ging vooral om het
geschiedenisonderwijs op de scholen. Er was die dag een symposium met een aantal mensen om
invulling te geven aan een aantal (50) vensters uit de Canon. Onze kijk op de geschiedenis is de kijk
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van vandaag. Daarom worden vensters vervangen. En misschien geldt dat ook voor burgerparticipatie.
Welke landelijke vensters kunnen we lokaal vulling geven. Het doel van het verhaal in Ede: Laten we
het onderwijs helpen de jeugd te betrekken bij de vaderlandse geschiedenis. Ze hebben toen 22
landelijke vensters kunnen vullen met lokale onderwerpen; lokale vertaling van de landelijke
tendensen die zichtbaar zijn. Deze lokale canon Ede is gemaakt en gepubliceerd op de website van
www.mijngelderland.nl. Veel plaatselijke musea maakten hier tentoonstellingen over. En ook vele
publicaties. Nadeel het gaat over een thema of over een van de woonkernen. Dus meestal beperkt tot
het gebied van de leden van de historische verenigingen. Daarom is het verhaal van Ede gemeentebreed bedoeld.
Hiernaast kwam er in 2010 de 2e doelstelling: een boek. Zo rondom 2010 kreeg ook de gemeente de
opdracht om de cultuurhistorie in kaart te brengen. Een wetenschappelijke verklaring voor de invulling
van ons landschap. Aan bod komen: archeologie, monumentenzorg en ook de inrichting van ons
landschap. Waar komt dit vandaan? Is Ede een stad of een dorp? Van oorsprong een dorp, maar
bestuurlijk gezien een stad. Misschien moet het volgens Van Beek wel Stad en Ommelanden heten. Dus
dit boek Verhaal van Ede. Waarin de Canonvensters en de cultuurhistorische waarde kaart verweven
zijn in een nieuw verhaal, een nieuwe kijk op onze geschiedenis. Het boek gaat er na 10 jaar onderzoek
dit jaar komen. Het wordt op 23 november gepresenteerd. Het wordt een boek van 450 pagina’s met
heel veel beeldmateriaal.
De insteek van de schrijver was niet de instituties maar het verhaal van mensen. Verder licht Van Beek
de opzet van het boek toe. Elk hoofdstuk geeft een historische gestalte weer door de tijd heen. Het
gaat om het herdenken vandaag. Hij wijst op het nieuwe monument bij de Keuenklep.(mislukte
wapendropping WOII) Het was voor hem bijzonder om hier te staan, niet alleen als voormalig archivaris
maar ook als voormalig Buurtschrijver. Hij maakte de 300e buurtspraak mee al wist hij dat toen niet,
want de buurtboeken waren toen nog niet getranscribeerd.
De buurtrichter bedankt Peter en wij
wachten als Edenar en deze uitgave met
grote belangstelling af. De buurtrichter
wijst erop dat hij het tellen van de
Buurtspraken niet zelf heeft gedaan.
Voormalig tijdelijk buurtschrijver André
Hartgers heeft de Buurtspraken geteld.
Een mooi feit om te beseffen dat we al
zolang bij elkaar komen.
Foto: aandacht voor de toespraak van Gerdi Verbeet

Deel 2 Buurtspraak 2020:
Traditie getrouw gaat de richter nu over naar het 2e gedeelte verslag van
beheer en voortgang van de activiteiten van de buurt door het gebruiken
van de Richtershamer en zo is dit beleidsgedeelte geopend.
Helaas door de Coronaomstandigheden is dit een buurtspraak zonder
inspraak dit om verspreiding van het virus onder de aanwezigen zoveel
mogelijk te voorkomen. Wel heeft het bestuur geprobeerd om de
besluitvorming zo democratisch mogelijk voor te bereiden

Voortgang activiteiten en verantwoording door het buurtbestuur.
Gezien de locatie ook zonder Powerpoint. En met slechts één spreker: De Buurtrichter. Alle
documenten werden vooraf op de website geplaatst. Niemand heeft van de mogelijkheid gebruik
gemaakt om van te voren vragen/ opmerkingen te maken. Wel kan er hier worden gestemd door
handopsteken met VOOR of TEGEN de te nemen besluiten. Hierna zal de Buurtrichter het besluit met
de Richtershamer accorderen.

Buurtspraak 17-09-2020

Pagina 4

Het stemmen is alleen voorbehouden aan de geërfden van de Buurt, zoals in het Reglement van de
Buurt staat beschreven. De oproep voor deze Buurtspraak heeft volgens artikel 6 van het reglement
zowel fysiek als digitaal, via onze website en sociale media plaatsgevonden.
Daarnaast zijn rechtstreeks via de mail de aan ons bekende geregistreerde geërfden en
belangstellenden uitgenodigd. Daarmee heeft deze oproep conform het Buurtreglement plaats
gevonden, zodat in deze Buurtspraak ook rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

Als eerste in dit 2e gedeelte staat op de agenda:
6. Vaststellen verslag Buurtspraak 19 september 2019:
Ieder blijkt door handopsteken akkoord te gaan met dit verslag. Met hamerslag goedgekeurd door de
Buurtrichter.
7. Mededelingen / Ingekomen en Uitgaande stukken:
Voor deze buurtspraak zijn geen specifieke stukken binnengekomen. Wel onvingen wij een aantal
afmeldingen. Gelukkig wordt deze bijeenkomst ook uitgezonden op www.kerkomroep.nl. Via de
website kregen we afgelopen jaar 25 nieuwe aanmeldingen voor registratie als geërfden. Als ze
aanwezig zijn voor hen een speciaal welkom.
Vanwege Corona kan er geen presentielijst worden aangelegd. Voor het vastleggen van de stemmen
is het wel noodzakelijk te weten welke geërfden aanwezig waren. Graag maken wij hiervoor gebruik
van de door de geërfden ingevulde aanwezigheidsverklaring. Deze worden binnen 14 dagen
vernietigd. Mocht iemand bezwaren hebben laat het ons dan per mail weten. Het volgens traditie
luiden van de kerkklokken tot oproep van de Buurtspraak, dit jaar waren deze door ons zo dichtbij
goed te horen, werden geluid door de klokkenluider Dennis Lam. Waarvoor onze hartelijke dank.

8. Toelichting Buurtactiviteiten 2019/2020:
- Het Buurtjaar ging na de Buurtspraak 2019 voortvarend van start met de Natuuropschoondag en de
start van de Natuurwerkgroep Bos en Heide. Ook werd een start gemaakt met het Levend Landschap
project.(toelichting bij punt 12 op de agenda).
I- n februari 2020 werd de 1e nieuwsbrief uitgegeven over de geschiedenis van de buurten. Hierin
konden we ook melden dat de minister van cultuur middels een kamerbrief het voorstel heeft gedaan
om de buurtspraak na 2021 te nomineren tot bijschrijving op de internationale Unescolijst immaterieel
erfgoed. Een bijzondere gebeurtenis voor de buurt en ook voor Ede.
- Ook bereikte ons het verzoek van de Rijksdienst van het cultureel erfgoed om de Buurtspraak te doen
dienen als voorbeeld. Dit als onderdeel voor een advies aan de minister over de ratificatie van het
verdrag van FARO.(Faciliteer, Activeer, Reflecteer, Onderneem) Dit verdrag benadrukt de
maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed en het belang van participatie v.d. samenleving
hierbij. Aan dit verzoek werken wij graag mee.
- Voor een project van Erfgoed Gelderland i.s.m. de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) voor de
opleiding Communicatie en Multimedia Design heeft de Buurt zich aangemeld voor deelname aan het
project “Solutions for interactive media”. Indien ons project wordt uitgekozen hopen wij middelen te
verkrijgen om de Buurt en haar Buurtspraak op een moderne manier te kunnen presenteren.
- Het Historisch Museum Ede opent op 3 oktober a.s. in Cultura Erfgoed een tentoonstelling met de
titel “Ede in ontwikkeling van Oost naar West”. In het belang van het verhaal van de Buurt hebben wij
daar bij de voorbereiding uiteraard onze ondersteuning geboden.
- Via St. Landschapsbeheer Gelderland i.s.m. gemeente Ede ontvingen wij het verzoek om als Buurt
het “Schone Helden” project “Zwerfafvalbrigade Ede en Veldhuizen” te willen ondersteunen met de
start a.s. zaterdag tijdens World Cleanup Day. Deze activiteit onderschrijven wij als bestuur vanuit de
visie van Burgerparticipatie van harte.
- Uitgave Historisch Cahier Buurten Ede. Helaas hebben wij kortgeleden samen met het gemeente
archief en de auteur moeten besluiten dit vorig jaar aangekondigde project stop te zetten. De concept
inhoud was voor alle partijen de reden er niet mee door te gaan. Uiteraard zoeken wij nu naar
mogelijkheden om ‘Rond de Grijze Toren’ als de geschiedenis van de Buurt in een hedendaagse versie
te laten verschijnen. Tot dan is het “Verhaal van Ede” een goed alternatief! De voorzitter doet een
beroep op de burgemeester om toch nog een historisch cahier over de buurt te maken.
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- Helaas werden ook wij bij onze activiteiten vanaf maart getroffen door de Corona maatregelen
waardoor nagenoeg alle activiteiten tot stilstand kwamen. Toch hebben we per mail of op andere
manieren nog wat kunnen doen.

9. Verslag financieel beheer 2019/2020: (Bijlage 3)
Van het financieel verslag van onze administrerend Buurtmeester hebben de aanwezigen vooraf kennis
kunnen nemen. Een verslag in een nieuwe opmaak mede op voorstel van de kascommissie van het
voorgaande Buurtjaar. De liquiditeit van de Buurt staat er goed voor, mede door verminderde uitgaven
ten gevolge van Corona. Toch blijft er minimale ruimte om activiteiten op te pakken, waarbij wij
financiële ondersteuning willen bieden.
9a. Kascommissie 2019/2020 (dhr. A. de Leeuw en dhr. J. Weijland)
Op 2 september hebben de leden van de kascommissie de heren Arie de Leeuw en Johan Weijland een
controle uitgevoerd op het financiële beheer en de bescheiden over het boekjaar 2019/2020. Ze
hebben de bescheiden gezien, gecontroleerd en akkoord bevonden en hiervoor een verklaring
ondertekend die wij opgenomen hebben in het verslag. De voorzitter vraagt de beide heren zich even
voor te stellen door te gaan staan. Arie de Leeuw zal verhinderd zijn.
Hierna stelt de voorzitter voor om tot dechargeren van het Buurtbestuur voor het financieel beheer
over het afgelopen jaar over te gaan. Iedereen laat door stemmen met handopsteken weten akkoord
te zijn. De voorzitter bedankt Arie en Johan voor hun inzet bij de controle.
Wat zijn de inkomsten van de Buurt?
De buurt is geen vereniging en ontvangt geen contributie. Om onze kosten te dekken en activiteiten
te kunnen ontplooien zijn wij afhankelijk van giften donaties en mogelijke subsidies. Op onze mail aan
ruim 300 geërfden en belangstellenden in augustus ontvingen wij van 9 geërfden donaties. De inhoud
van de Buurtbus die u ook elk jaar weer aantreftaan het einde van de Buurtspraak, dit jaar ook weer
bij de uitgang van de kerk, bevatte vorig jaar het respectabele bedrag van € 17,95. Ja dat is nog niet
genoeg voor de koffie. Daarom mensen toon uw belangstelling door ook een gift aan de Buurt Ede en
Veldhuizen.
9b. Benoeming nieuwe kascommissie 2020/2021:
De benoeming in de kascommissie bestrijkt een periode van twee jaar, hiermee is de termijn voor Arie
de Zeeuw dit jaar afgelopen afgelopen waarvoor de voorzitter nu een nieuwe kandidaat oproept.
Johan Weijland geeft aan het voor twee jaar te willen gaan doen. De voorzitter roept nu nieuwe
kandidaat op om zich beschikbaar te stellen. Geërfde Ruben Landman stelt zich beschikbaar en zal
samen met Johan Weijland de boeken het komend Buurtjaar gaan controleren.

9c. Notitie reservering Buurtbos: (Bijlage 4)
In een notitie van Buurtscheuter Benny van Dasselaar hebben de aanwezigen kennis kunnen
nemen van het voorstel om de reservering voor het Buurtbos, thans € 12.500 te verhogen naar
€ 15.000. Dit om bij calamiteiten te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die het
bezit van het Buurtbos met zich meebrengt. De voorzitter brengt dit voorstel in stemming.
Er zijn geen tegenstemmers en daarmee wordt dit voorstel definitief vastgesteld.
10. Benoeming & Rooster van aftreden Buurtbestuur: (Bijlage 5)
Dit agendapunt kent dit jaar vier functies en een aantal aandachtspunten. Ook deze punten zijn
reeds vooraf bekend gemaakt, zodat de voorzitter ze direct in stemming brengt.
- Als eerste de vervulling van de vacature Buurtschrijver.
De voorzitter stelt voor te benoemen in deze functie: Klaas Santing. Niemand is tegen deze
benoeming. De voorzitter stelt de benoeming vast door een klap met de Richtershamer en feliciteert
hem graag met zijn benoeming in deze functie.
- Omdat er kandidaten ontbreken voor de vacature aftredend Buurtmeester Ruud Dijkman gezien het
einde van zijn termijn, stelt de voorzitter voor zijn periode met één jaar als overbruggingsperiode te
verlengen. Omdat niemand hiertegen bezwaar heeft stelt de voorzitter de benoeming van Ruud
Dijkman voor een interim periode van één jaar vast.
- Dan blijft er een vacature Buurtmeester (Veldhuizen) openstaan.
Voorafgaand aan deze Buurtspraak hebben zich geen kandidaten gemeld. Om als Buurtbestuur actief
te kunnen blijven functioneren is het invullen van deze functies van essentieel belang.
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Het kan toch niet zo zijn dat wij na eeuwen lang besturen thans niet meer kunnen voorzien in
kandidaten voor deze functie. De voorzitter roept specifiek ook kandidaten uit Veldhuizen/Kernhem
op omdat deze nu helaas niet meer vertegenwoordigd zijn in het Buurtbestuur. Wij doen als bestuur
een dringend beroep op U geërfden voor ondersteuning van deze unieke organisatie!!!
Ook voor ondersteuning van het bestuur bij projectgroepen, commissies en andere zaken zoeken we
dringend naar enthousiaste kandidaten. Zo geven we met elkaar vorm aan een dynamische Buurt. Dus
laat van u horen!!!
En dan tot slot… wie wordt de Buurtrichter van de toekomst?
De voorzitter vertelt dat hij in 2022 deze functie 10 jaar bekleed zal hebben. Hij vindt het nu de tijd
om aandacht te vragen voor het vinden van een opvolger. Het is een prachtige functie waarin veel is
te bereiken om de Buurt verder vorm te geven. Het liefst een netwerker die kansen ziet om te werken
aan een toekomstvisie die de uitgangspunten van de buurt, historie en deelnemen aan de moderne
maatschappij vorm kan geven. Gekscherend benadrukt de voorzitter dat hij nog niet weg is maar…de
toekomst van de Buurt ligt in uw handen!

11. Verslag beheer Buurtbos: (Bijlage 6)
Ook dit jaar weer heeft onze Buurtscheuter Benny van Dasselaar een uitgebreid verslag
opgesteld als verantwoording en informatie over het gevoerde beheer over het Buurtbos. Het
gaat goed met het bos. Belangrijk is te kunnen vaststellen dat de gevreesde letterzetter nog
niet in ons Buurtbos is aangetroffen. Wel wordt het noodzakelijk om de Amerikaanse vogelkers
selectief te gaan verwijderen. Dit zouden wij graag samen met onze geërfden organiseren.
Wij rekenen hierbij op u als geërfden om zich hiervoor samen met andere buurtgenoten in te
zetten. Uw belangstelling kunt u per mail aan ons kenbaar maken waarna wij een groep
kunnen formeren planning kunnen opstellen. U doet toch ook mee!!
Tenslotte stelt de voorzitter na handopsteken vast dat het verslag is goedgekeurd.
12. Verslag activiteiten Natuur en Landschap:
- Natuuropschoondag 2019: (Bijlage 7)
Over deze dag zijn de aanwezigen via onze 1e nieuwsbrief reeds geïnformeerd. Een uitgebreide
beschrijving is opgenomen in het verslag geplaatst op de Website. Deze activiteit, in 2019 voor de
eerste keer als project in het kader Levend Landschap i.s.m. St. Landschapsbeheer Gelderland, werd
een groot succes. Samen met diverse andere partijen konden we wederom een prachtige dag in de
natuur organiseren. De ruim 500 kinderen verwijderen die dag op de Eder heide rond de Drieberg ruim
21 ton aan ongewenste opgroei, een geweldig resultaat.
Helaas bleek het wederom lastig om voor deze dag een groep van rond de 70/80 vrijwilligers te
mobiliseren om de kinderen te begeleiden voor toezicht en veilig werken. Dus als u ons via uw netwerk
daarbij in de toekomst kunt helpen, graag!
De Natuuropschoondag voor dit jaar hebben wij i.v.m. de Corona omstandigheden reeds in een vroeg
stadium moeten annuleren. Echter onder normale omstandigheden staat deze voor 8 oktober 2021
weer op de agenda, wij hopen dan ook op de ondersteuning van onze geërfden te mogen rekenen.
- Natuurwerkgroep Bos & Heide: (Bijlage 8)
Een jarenlange wens om te komen tot het oprichten van een werkgroep voor kleinschalige
werkzaamheden op de heide rond Ede konden we in 2019 verwezenlijken. Wederom in samenwerking
met St. Landschapsbeheer en ondersteuning van Natuur en Landschap gemeente Ede is eind november
gestart met een enthousiaste groep vrijwilligers als Natuurwerkgroep Bos & Ede. In het verslag van de
werkgroep heeft u alle informatie kunnen lezen. De groep bestaat thans uit zo’n 25 vrijwilligers die
op 2 oktober a.s. hun werkzaamheden weer hopen te gaan oppakken.
Wie interesse heeft kunt zich hierbij aansluiten; kom eens kennismaken!
- Project Levend Landschap dorp Ede en Veldhuizen: (Bijlage 9)
Voor meer aandacht aan de eigen woon- en leefomgeving werd het project Levend Landschap Ede en
Veldhuizen begin dit jaar gestart. Het doel is het versterken en leefbaar houden van een natuurlijke
omgeving door kleinschalige projecten. Als projectambassadeur zijn wij hier nauw bij betrokken. Met
een inspiratieavond en een workshop-avond werden door inwoners een aantal projectideeën bedacht
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waarvoor ook reeds projectomschrijvingen werden opgesteld. Op 22 september 2019s. komt deze
groep weer bijeen om de uitvoeringsmogelijkheden te bespreken. Een prachtig project waarvoor het
helaas lastig bleek om de inwoners voldoende te bereiken.
Om dit soort projecten te begeleiden zoeken wij als Buurtbestuur ondersteuning van geërfden die
aandacht willen besteden aan deze initiatieven van Burgerparticipatie.
- Wandelen met de boswachter:
Om ons meer te betrekken bij het Levend Landschap project heeft geërfde en natuurgids Rob
Wereldsma aangeboden om met de geërfden een wandeling te maken in de natuur rond Ede. De
voorzitter vraagt Rob even te gaan staan om zich even voor te stellen. Wie dit aanspreekt, laat het
ons weten, dan plannen wij enige data. Want weet u dat als we het hebben over Kreelse plas dan staat
deze in het kadaster 1832 genoemd als ‘Het moeras van de Buurt’. Zo blijkt maar weer: alles om ons
heen is nauw verweven met de historie waar het ons omgaat.

13. Verslag “Stand van zaken rond de heidevelden” via Rijksvastgoedbedrijf: (Bijlage 10)
I.v.m. Corona zijn vertegenwoordigers dit jaar niet aanwezig. Daarom heeft de voorzitter vooraf
overleg met hen gevoerd. Het grootschalig onderhoud op de Eder heide, zoals aangekondigd op onze
vorige Buurtspraak, is nagenoeg afgerond. Eind november zijn deze werkzaamheden volgens de
planning gereed. Het resultaat van het onderhoud is goed te zien, want de Eder heide is weer open.
Voorafgaand aan deze Buurtspraak hebben wij omtrent het beheer vragen gesteld over de opgroei op
de Ginkelse heide en de vergrassing op diverse plaatsen op de heide. Ook de stikstofproblematiek
hebben wij aan de orde gesteld. De reactie van het Rijksvastgoedbedrijf vind u in het verslag dat op
de website staat.

14. Verslag “Stand van zaken Edese Schaapskudden” via Stichting Edese Schaapskudden:
In overleg met de voorzitter Gijs van Veldhuizen geeft de Buurtrichter het volgende door over de stand
van zaken en beheer van de Stichting Edese Schaapskudden.
De schaapskudden hebben in het afgelopen jaar vrijwel geen problemen gehad. Ondanks de droogte
hebben ze steeds voldoende te eten gehad. Dit voorjaar zijn er bij de kudde van Aart 285 lammeren
geboren en bij Henk 150. En thans lopen er bij Aart 275 en bij Henk 254 schapen.
Nog steeds wordt de wolf in het gebied gesignaleerd. Op dit moment zijn er al een aantal kralen
uitgerust met stroom werend raster tegen de wolf. En gelukkig heeft de wolf de schapen nog niet
bezocht, voor zover bekend. Een steeds terugkerend probleem echter zijn loslopende honden. Met
enige regelmaat hebben de herders daar last van. Een paar maand geleden zijn er een viertal schapen
door honden gebeten en gewond geraakt. Het is lastig om hun baasje duidelijk te maken dat ze de
hond buiten het losloopgebied aangelijnd moeten houden. En.. als je er wat van zegt, dan krijgt de
herder ook nog een grote mond. Tot zover het verslag van Gijs van Veldhuizen.
Over het laatste; ook voor ons zijn de loslopende honden bij de jaarlijkse Natuuropschoondag een
groot probleem. We zijn genoodzaakt op die dag de afslag bij de N224 naar de Langenberg af te zetten
met beveiligers en hekken. We deden dit eerst zelf, maar ook wij worden daar ter plekje
uitgescholden. Mensen zijn blijkbaar niet bereid om een dag per jaar ergens anders heen te gaan. Het
blijft een lastig verhaal.

15. Afsluiting Buurtspraak 2020:
De voorzitter moest vanwege de bijzondere omstandigheden zelf veel spreken over de voortgang en
activiteiten. Ook was er voor de aanwezigen dit jaar geen mogelijkheid tot directe inspraak!! Het
bestuur maakte deze keuze vanwege de veiligheid voor iedereen.
Tenslotte noemt de voorzitter nog één punt: Ook dit jaar doen wij ter ondersteuning van activiteiten
mee met de Rabobank Clubsupport actie. Vanaf 5 oktober as. kunnen leden van de Rabobank Vallei &
Rijn stemmen op de aangemelde doelen met maximaal 3 stemmen per doel. In 2019 leverde ons dat
een bijdrage op van € 1.464,- Dus stem op ons en maak familie, vrienden, kennissen erop attent om
te stemmen op de Buurt!
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Rondvraag en discussie.
Deze keer is er ook geen rondvraag of discussie. Wie vragen of opmerkingen heeft kan dit melden via
de mail. De rode draad van deze Buurtspraak was dus Burgerparticipatie. De ontwikkeling die de Buurt
de laatste jaren doormaakt met haar rol in de gemeenschap brengt ons ook bij de vraag: Hoe nu verder!
Lopende activiteiten en de in de mededelingen genoemde nieuwe ontwikkelingen leggen steeds meer
druk op het Buurtbestuur. Wij zijn er als Buurtbestuur om samen met u als geërfden het verhaal van
de Buurt voor de toekomst vorm te geven en rekenen ook op uw betrokkenheid!
De voorzitter vindt het jammer dat het een Buurtspraak was zonder de traditionele brandewijn met
kandij. Die houden de aanwezigen tegoed. Hij bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. Een
speciale dank spreekt hij uit aan de sprekers en de ondersteuning door de gastheren en gastvrouwen
bij de coördinatie vandaag.
Als dank voor de bijdrage van Gerdi Verbeet heeft het Buurtbestuur bedacht
haar een “krat” van
Lammert van de Bospoort, het oudste
kruidenierswinkeltje van Ede, met Edese producten aan te bieden. Van
Molenkoekenmix tot Brandroodkaas, een flesje van onze traditionele
Brandewijn met kandij, die wij helaas vandaag niet kunnen schenken, en
een schaapje van de Edese schaapskudden waarmee de Buurt zich nauw
verbonden voelt. Daarnaast als blijvende herinnering het prachtige boek
“Parels van de Edese landschappen”. En in het kader van 75 jaar bevrijding
de uitgave van het Historisch Cahier “Ede Bevrijd”. De voorzitter zet het op
afstand voor haar klaar op de tafel.
Tenslotte
geeft de voorzitter aan dat in verband met de
veiligheidsmaatregelen de aanwezigen via de aangegeven route op gepaste
afstand van elkaar de kerk via de Noorderbeuk kunnen verlaten. Rij voor rij
te beginnen vooraan in het schip en tenslotte het koor. De voorzitter wenst
allen namens het Buurtbestuur een wel thuis toe en hoopt dat we elkaar
terugzien op de volgende Buurtspraak

Buurtspraak 2021:
De volgende Buurtspraak staat gepland: donderdag 16 september 2021 aanvang 10.00 uur

Hoor bij het verlaten van de kerk ons luidklokje…dit als
extra toegift.

foto: Anglusklokje met inscriptie (foto G. M. Broere)

De Buurtrichter:

De Schrijver:

G.M. Broere

K. Santing

•

Foto’s in dit verslag en bijlagen: Bert Vos (tenzij anders vermeld)
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Bijlagen verslag:
Presentielijst Buurtspraak 17 september 2020
Als afzonderlijke documenten:
- Bijlage 1: Inleiding Buurtrichter “Democratie vanuit een historisch perspectief”
- Bijlage 2: Toespraak Gerdi Verbeet “Democratie, Vrijheid en Burgerpartcipatie”
- Bijlage 3: Financieel Jaarverslag 2019-2020/ E. van Remmen
- Bijlage 4: Notitie redervering Buurtbos / B. van Dasselaar
- Bijlage 5: Benoeming & rooster van aftreden / Buurtrichter G. Broere
- Bijlage 6: Verslag Beheer Buurtbos / B. van Dasselaar
- Bijlage 7: Verslag Natuuropschoondag 2019
- Bijlage 8: Verslag Natuurwerkgroep Bos & Heide 2020
- Bijlage 9: Verslag Project Levend Landschap Buurt Ede en Veldhuizen 2020
- Bijlage 10: Verslag Stand van zaken rond de heidevelden / Rijksvastgoedbedrijf

Buurtspraak 2020 Oude Kerk Ede
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