
                                          Buurt Ede-Veldhuizen
Buurtspraak geërfden van de Buurt Ede-Veldhuizen
 

(Concept) Verslag van de jaarlijkse buurtspraak van de buurt Ede-Veldhuizen
Gehouden op donderdag 19 september 2013, Huis Kernhem, aanvang 10.00

Aanwezig namens het buurtbestuur: Geen Broere( buurtrichter) Roel Cirkel, Bert Folsche, Gijs 
Jansen, (buurtmeesters) Hetty ten Klooster (buurtschrijver) en Benny van Dasselaar (kandidaat – 
buurtscheuter)

1. Opening door buurtrichter Geen Broere:
De buurtrichter heet de aanwezigen en andere belangstellenden welkom. De 
heidehoogheden en de burgemeester heet hij bijzonder welkom te meer dat het de eerste 
keer is dat de heidehoogheden en de burgemeester aanwezig zijn tijdens de buurtspraak. 
Hij geeft aan deze Buurtspraak het thema “Het verbinden van verleden en heden” te 
willen geven.

2. Openingsrede door de heidehoogheden:  (zie bijlage)
Calluna de 58e en Erica de 38e  spreken dit jaar de openingsrede uit.  

3. De visie van stadsdichter Arjan Keene op de buurt: (zie bijlage)
Arjan Keene heeft een gedicht gemaakt met zijn visie op de Buurt en haar historie. 

4. Verslag van de buurtspraak d.d. 20 september 2012: 
Het verslag wordt na verwerking van tekstuele aanvullingen goed gekeurd.

5. Toelichting op de voortgang onderwerpen buurtspraak 2012.
- Herkenbaarheid buurtbos: Na vele jaren op de Buurtspraak aan de orde te zijn geweest: 

het bord komt er! De gemeente zorgt voor een spoedige realisatie van de 
informatieborden, inclusief QR-code met een link naar de webpagina van de Buurt, aan 
beide ingangen van het Buurtbos. 

- Golfbaan: Mede door economische redenen komt er deze raadsperiode geen golfbaan op 
enclave De Kreel. Wij houden een vinger aan de pols. De gronden waarop de golfbaan 
gerealiseerd zou worden hoorden wel tot de buurtgronden. 

- Natuuropschoondagen: Deze zijn, mede door onze bemiddeling, weer opgestart. De buurt 
heeft in FrieslandCampina een sponsor gevonden voor drankjes die de kinderen krijgen 
uitgereikt.

- Bankje(s) op de heide: Het vervallen bankje is verwijderd en lijkt voorlopig niet 
herplaatst te worden. Dit onderwerp blijft op onze agenda. 

- De toekomst van de buurt: Het rapport “De Buurt Ede-Veldhuizen, een toekomst vanuit 
historisch perspectief” blijft het uitgangspunt van de activiteiten van de buurt en het 
buurtbestuur. De Buurt blijft streven naar het behoud en bewaken van haar culturele 
erfgoed, het bevorderen van historische publicaties en het geven van publieksvoorlichting. 

6. Mededelingen/ ingekomen en uitgaande stukken: 
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- Voor deze Buurtspraak zijn geen specifieke stukken ontvangen of uitgegaan.
- De buurtrichter vraagt om de presentielijst te tekenen
- Ook dit jaar zijn de klokken van de Oude kerk weer geluid ter oproep voor de Buurtspraak. 

Ditmaal voor de 1e maal door Dennis Lam die deze taak na 13 jaar heeft overgenomen van 
zijn vader Peet Lam.

- Er zijn conform het reglement persberichten aangeleverd aan alle lokale media. Plaatsing 
verkrijgen wordt echter steeds vaker een probleem. Publicatie stond in de Edese Post, op 
de pagina Gemeente Nieuws in EdeStad en op de pagina van de Buurt op de website van 
de Gemeente.

- Medio november komt er een boek uit van de Ver. Oud Ede over de historische panden 
langs de Stationsweg. De eerste bebouwing langs de toenmalige Grindweg werd door een 
besluit op de Buurtspraak van 1874 mogelijk gemaakt.

7. Verslag van de buurtactiviteiten 2012-2013:
Op de agenda van het bestuur stonden dit jaar 59 activiteiten en werd het aantal 
bestuursvergaderingen van 3 á 4 naar 6 gebracht. De buurt heeft door het geven van 
lezingen, bijwonen van vergaderingen en bijeenkomsten zichzelf weer op de kaart gezet. 
Belangrijke contacten zijn: comité heide opschoondag, gemeente archief, Vereniging Oud 
Ede, historisch museum, buurtschap Doesburger Eng (mogelijk wordt het buurtbos in een 
klompenpad meegenomen), bosbegeleidingsgroep, notariaat (i.v.m. actualisering 
buurtreglement), vluchtoord Ede, college van kerkmeesters Oude kerk (i.v.m. niet 
werkend Angelusklokje, ooit geschonken door de buurt (om financiële redenen van kerk en 
buurt is dit nog niet gerepareerd). Daarnaast is het bestuur bij vele activiteiten aanwezig 
geweest om de Buurt te vertegenwoordigen en te werken aan de Buurt van NU. 

8. Toelichting financieel verslag 2012-2013 door adm. Buurtmeester Roel Cirkel:
Ingekomen stukken: 

- Brief van de belastingdienst i.v.m. ANBI inschrijving. 
- Correspondentie met de KvK i.v.m. in en uitschrijven buurtmeester(s). 
- Polis Rabo bank Interpolis verzekeringen i.v.m. bedrijfsaansprakelijkheid.

Toelichting jaarrekening: (zie bijlage) 
Inschrijving KvK is niet meer nodig. Bankkosten waren ten onrechte afgeschreven en zijn 
reeds (gedeeltelijk) terug geboekt. De € 2500,- uit het Rabobank Coöperatiefonds staat 
nog steeds gereserveerd voor een boek over de historie van Huis Kernhem.
Inzake de reservering merkt de Buurtrichter op dat er binnenkort overleg zal zijn met de 
Stichting Erfgoed Ede die voornemens zijn een historische uitgave over Kernhem te 
realiseren.

8.a  Verslag van de kascommissie:  
De kascommissie, bestaande uit de heren R. Elsink en J. Lub, geeft aan dat de financiële 
zaken gecontroleerd en in orde bevonden zijn. Met dank aan de kascommissie wordt de 
adm. Buurtmeester gedechargeerd.

9. Benoeming van de kascommissie 2013/2014:
De heer R. Elsink treedt af i.v.m. het bereiken van de termijn van twee jaar en wordt 
opgevolgd door de heer J. Zeeuw zodat de kascommissie nu bestaat uit de heren Zeeuw 
en Lub.

10. Benoeming en rooster van aftreden van het buurtbestuur: 
Benny van Dasselaar, aspirant buurtscheuter, stelt zich voor. Benny wordt unaniem door de 
geërfden gekozen als nieuwe buurtscheuter.
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Oud buurtscheuter Gert Folsche krijgt als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet 
en de inzet van zijn familie over de afgelopen ruim 110 jaar als buurtscheuters voor het 
eerst een waarderingsspeld met het logo van de buurt uitgereikt. De speld wordt 
opgespeld door de heide hoogheden. (zie bijlage)

Bert Folsche buurtmeester voor Ede treedt, wegens tijdgebrek, tussentijds af waardoor er 
een vacature ontstaat voor deze functie. Buurtmeester voor Veldhuizen Simon van der 
Laan is afgelopen voorjaar reeds om persoonlijke redenen afgetreden. Roel Cirkel 
administrerend buurtmeester, reglementair aftredend, is bereid als interim in functie te 
blijven wegens gebrek aan opvolging. Hetty ten Klooster nu buurtschrijver wordt als er een 
nieuwe schrijver wordt gevonden buurtmeester voor Veldhuizen.

Het buurt bestuur wordt door de geërfden op de buurtspraak gerechtigd om tussentijds 
nieuwe buurtmeester(s) en/of een buurtschrijver aan te stellen. 

Van Bert Folsche wordt op gepaste wijze afscheid genomen voor zijn jarenlange 
betrokkenheid bij het Buurtbestuur.

11. Presentatie/ aanbieden plaquette ‘Buurt Ede-Veldhuizen’ aan de gemeente Ede 
vertegenwoordigd door burgemeester van der Knaap: (zie bijlage)
In een reactie geeft burgemeester van der Knaap aan positief te zijn over het doorgaan 
van de tradities van de buurt en het door haar kritisch volgen van het gemeente bestuur. 
Hij zal zich inzetten voor de vergroting van de bekendheid van de buurt binnen het 
gemeentelijk apparaat. Hij geeft aan dat de plaquette een plaats krijgt in de raadzaal of 
in haar directe omgeving. Burgemeester van der Knaap doet met verwijzing naar de heer 
Lub, beleidsmedewerker natuur, een toezegging tot het herplaatsen/vervangen van één of 
meerdere bankjes op de Eder heide.

Pauze: Traditioneel staat de Brandwijn met kandij klaar voor de aanwezigen.

    12. Toelichting instructie buurtscheuter: (zie bijlage)
Het Buurtbestuur heeft, ter vervanging van de huidige instructie uit 1878, een geheel  

           nieuwe en aan de huidige tijd aangepaste instructie opgesteld. Deze instructie werd in de 
           bestuursvergadering, conform het buurtreglement, op 22 augustus 2013 vastgesteld.

    13. Buurtbos Buurt Ede-Veldhuizen: (zie bijlage)
          De buurtscheuter Benny van Dasselaar geeft informatie over de stand van zaken en zijn 
          visie op het onderhoud en instandhouding van het Buurtbos.

    14. Verslag inventarisatie buurt archief door de heer T. van ’t Veld:
Door de heer van ’t Veld werd, zoals reeds aangekondigd in de Buurtspraak van 2012, in de 

           afgelopen 11 maanden het Buurtarchief over de periode 1949/2012 gecatalogiseerd.
- Acht dossierdozen zijn geïnventariseerd en geregistreerd.
- Van uit deze acht bleven in totaal vijf dozen aan interessant materiaal over.
- Het werd op datum gelegd, beschreven, gesorteerd, beoordeeld, genummerd en 
  gecatalogiseerd. 
Vervolg agendapunt 14:
Het resultaat werd een indeling in de volgende hoofdgroepen: beheren, besturen, 
bewaken, bewaren gelijk de geschiedenis van de buurt. Dit resulteerde in 116 nieuwe 
inventaris stukken van wisselende grootte.  
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De nieuwe inventaris is voor belangstellenden, goed leesbaar, in een brochure gevat en bij 
het gemeente archief tegen betaling  beschikbaar. De buurt krijgt een paar exemplaren 
aangeboden met de opdracht deze gedegen te bestuderen.

De heer van ’t Veld las ter overdracht een proclamatie in dichtvorm voor met de titel “den 
volcke worde kond gedaan” waarin hij het een en ander toelichtte. (zie bijlage)

    15. De klok van de Oude Kerk en Kernhem: 
           De Klokkenluider van de Oude kerk, Peet Lam, krijgt een passend geschenk voor zijn 

belangeloze inzet over de afgelopen 13 jaar voor de buurt. Inmiddels is hij gestopt en is 
zijn taak overgenomen door zijn zoon Dennis. 

           De klok in het Huis Kernhem is weer terug en werd voorafgaande aan de buurtspraak 
geluid. De heer Maarten Jan Kettman vertelt een boeiend verhaal over het verdwijnen, 
verduisteren en veiligstellen van de klok door studenten en het na jaren weer 
terugbezorgen van deze klok door de weduwe van de ‘dader’. Als dank voor deze daad 
staat de naam van de ‘veiligsteller’ op een plaquette bij de klok.

     16. Toelichting op de toestand van de heide door de heer F. Borgonje (defensie): 
De heer Frans Borgonje, hoofd afd. terreintechniek en natuurmonitoring van het Ministerie 
van Defensie is aanwezig voor de gebruikelijke toelichting op het beheer van de heide.

Het bos op de heide is uitgedund en plaggen zijn verwijderd. Het huidige beleid is 
meerdere kleine stukjes plaggen i.p.v. grotere stukken, dit i.v.m. de biodiversiteit.
Grasachtige terreinen en bramenvelden worden gemaaid, Amerikaanse vogelkers of 
bospest (Prunus serotina) wordt bestreden. 

Na al vele jaren op de buurtspraak ter sprake te zijn gebracht wordt de begroeiing langs 
de N224, met uitzondering van een paar grote beeldbepalende loofbomen hoger dan 8 
meter, dit najaar weggehaald. 

Het bankje op de heide komt terug, misschien worden het er wel twee!!

     17. Toelichting St. Edese schaapskudde door de heer H.P. Prangsma:
De heer Herman Prangsma, bestuurder bij de stichting, geeft de gebruikelijke toelichting 
op de stand van zaken ronde de kudde. De kudde bestaat dit jaar 60 jaar. Eind september 
zijn er ca. 500 dieren en in het voorjaar zijn er met lammeren ca. 800 dieren. In de 
lammer periode helpen stagiaires de herders. 

Hij geeft aan dat er een goede samenwerking is tussen de stichting, de gemeente, 
defensie en natuurmonumenten. Door gewijzigd beleid van de provincie dreigt de kudde 
haar subsidie te verliezen, onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om toch de 
subsidie voor de kuddes te behouden. De buurt schenkt de kudde elk jaar € 150,- De heer 
Prangsma bedankt de buurt voor haar gift en nodigt haar uit om de kooi en de schapen te 
komen bezoeken

De buurt bedankt de heer Prangsma voor deze uitnodiging en neemt deze van harte aan. 
Zij zal de geërfden via e-mail op de hoogte houden en t.z.t. uitnodigen. 
Vervolg agendapunt 17:
Tot slot spreekt de buurtrichter namens het bestuur de intentie uit om ook dit komende 
buurtjaar de stichting te blijven ondersteunen met een bijdrage van € 150,-
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     18. Rondvraag:
- Het boek over de bebouwing langs de Stationsweg zal op 5 november om 19.30 uur 
  plaatsvinden in het Gemeentehuis.
- Aanwezigen verzoeken het buurtbestuur de gedichten op de website te plaatsen. 
  De Buurtrichter geeft aan deze per mail aan de aanwezigen te zullen versturen.
- Compliment van mw. Blaauw over het verwijderen van de begroeiing rond de N224

     19. Sluiting:
De buurtrichter sluit de vergadering om 12.45 uur, bedankt de aanwezigen voor de 
aanwezigheid en inbreng tijdens deze Buurtspraak. Met een speciaal woord van dank aan 
de sprekers, Dennis Lam voor het luiden van de klokken, de gastvrouwen van Huis Kernhem 
en niet te vergeten de medewerkers van het gemeente archief en de heer van´t Veld.

Als laatste roept hij nog op om gezamenlijk het verleden en heden van de Buurt met 
elkaar te verbinden, wenst hij allen wel thuis en geeft hij aan dat de volgende Buurtspraak 
zal zijn op donderdag18 september 2014.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld, Ede 18 september 2014

Ondertekening 

Buurtrichter G.M. Broere Buurtschrijver H.B. ten Klooster

Bijlagen: 

- Presentielijst buurtspraak 19 september 2013
- Openingsrede Heidehoogheden (afzonderlijk document*)
- Gedicht Buurt Ede-Veldhuizen van Arjan Keene (afzonderlijk document*)
- Financieel verslag 2012-2013 (afzonderlijk document*)
- Toespraak uitreiken waarderingsspeld (afzonderlijk document*)
- Presentatie aanbieden plaquette (afzonderlijk document*)
- Toelichting instructie buurtscheuter (afzonderlijk document*)
- Verslag buurtbos B.van Dasselaar(afzonderlijk document*)
- Proclamatie van ds. T. van ’t Veld (afzonderlijk document*)

*Deze documenten vind u (tijdelijk) op de website van de Gemeente Ede op de pagina’s van de Buurt Ede-
Veldhuizen/Buurtspraak:

https://www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/bezoekersinformatie/links/buurt-ede-veldhuizen/ 

Bijlage 1:

Presentielijst Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 19 september 2013
(om privacy reden vermelden wij alleen de namen van de aanwezigen, adressen zijn bekend bij het bestuur) 
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Broere, G.M. Ja Ede Kijlstra, J. Ja Ede

Cirkel, R.J. Ja Ede Klarenbeek, R. / Calluna 58e   

Dasselaar B. van Ja Ede Klooster, A. ten Ja Ede

Folsche, B Ja Ede Knaap, C. v.d. / Burgemeester Nee
Benneko
m

Jansen, G.J.M. Ja Ede Kok, C Ja Ede

Klooster, H.B.ten Ja Ede Kreek, H. Ja Ede

Bekker, J.H.M. Ja Ede Kriegsman, I. Nee Ede

Blauw-de Wit, H Ja Ede Krook, M App Ede

Blaauwendraad, J. Ja Ede Lam, P. Nee Ede

Blumink, N. / Erica 38e   Lub, J. Ja Ede

Borgonje, F.G.M.  / Min. Defensie Nee Zwolle Mallo, B.A.H. App Ede

Breedveld, H. Ja Ede Peelen, L. / Hofhouding Heidehoogh.  Ede

Buitenhuis, M.J. - Ede Pol, S. van de Ja Ede

Dijkman, R Ja Ede Prangsma, H.P. / Edese Schaapskudde Ja Ede

Drost, P Nee Ede Ras, A.W. Ja Ede

Duijm, T.J. Nee Ede Romein-Vroegindeweij, M.C. App Ede

Elsink, R. Ja Ede Scheeres, J. Nee Ede

Ezzammoury, S / TV Ede Nee Ede Schippers, T.J. Ja Ede

Folsche, G.H. Ja Ede Schmale, C.W.A. App Ede

Gaasbeek, G.J. Ja Ede Seters, E. van Ja Ede

Griffioen, P.A. Ja Ede Standaart, P.P. Nee Ede

Hartgers, A.M.C. Nee Apeldoorn Tempelman, N.F.K. Ja Ede

Hazeleger, R. / TV Ede App Ede Veld, T. van 't  / Vrijw. Gem.archief App Ede

Hiddink, J. Ja EDe  Veldhuizen, L. Ja Ede

Hilgers, B. Nee Ede Verbrakel, H.J. Ja Ede

Huijstee, H.L.M.v. Ja Ede Verschuur, L. Ja Ede

Jacobs, W. Nee Ede Versteeg, J. Ja Ede

Kanaar, F Ja Ede Waarde, C.v.d. Ja Ede

Keene, A  / Stadsdichter Ja Ede Zeeuw, J. App Ede

Kettman, M.J. Ja Ede
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