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Historische Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 2017,  
Geërfden komen bijeen op de eeuwenoude Buurtspraak van de Buurt 
 
De Buurtspraak 2017 op 21 september zal o.a. in het teken staan voor het feit dat de functie van 
Buurtrichter sinds 1667 wordt vervult binnen de Edese Gemeenschap. De eerste benoeming vond in 
1667 plaats en werd Jacob van Ommeren in deze functie gekozen. Daarnaast zal het bestuur voor 
het eerst ook een eigen website lanceren waarop het wel en wee van de Buurt door de eeuwen heen 

een plaats zal krijgen.   
 

Jaarlijks komen op de derde donderdag van september de geërfden van de Buurt Ede en 
Veldhuizen bijeen tijdens de vergadering, de ”Buijrspraeck”. Dit jaar is dat op donderdag 21 
september a.s. om 10.00 uur in de Edesche concertzaal (Noorderkerk) aan de Amsterdamseweg. 
De oproep tot de Buurtspraak wordt ’s-morgens om 09.45 uur op traditionele wijze 
aangekondigd door het luiden van de klokken van de Grote Kerk. Naast de geërfden van de 
Buurt Ede en Veldhuizen zijn ook belangstellenden van harte welkom om kennis te maken met 
dit historisch orgaan dat als oudste bestuurlijk orgaan van Ede nog altijd actief is. 
 
De verslaglegging werd van ouds gedaan in zogenaamde Buurtboeken. Deze zeer oude boeken 
vanaf 1596 worden zorgvuldig bewaard in het gemeentearchief van de gemeente Ede. Uit deze 
historische boeken blijkt dat de vergaderingen van de geërfden eertijds werden voorgezeten 
door een Buurtrichter, een persoon die in hoog aanzien stond bij de bevolking. Tot 1667 wordt 
er in de buurtboeken nog niet gesproken van een Buurtrichter (“Buijrrichter”).  Echter op 12 
april 1667 werd besloten om aan de twee dan dienstdoende Buurtmeesters een Buurtrichter toe 
te voegen. Deze hooggeplaatste persoon zou dan voortaan de Buurtspraak gaan voorzitten. Als 
zodanig werd benoemd “luijtenant” Jacob van Ommeren. Een nakomeling uit het 
“Schoutengeslacht”van Ommeren, jarenlang de schouten van Ede. Dit jaar is het dus 350 jaar 
geleden dat hiertoe werd besloten. Tijdens de komende Buurtspraak zal door de huidige 
Buurtrichter, Geen Broere, stilgestaan worden bij dit historische besluit. 
 

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met het buurtbestuur via email: 
buurtbestuur.edeveldhuizen@gmail.com  
 
 

Einde persbericht en aanvullende informatie: 

De agenda en het conceptverslag van de Buurtspraak van 2015 staan v.a. 15 september a.s. 
op de website van de Gemeente Ede onder onderstaande link: 
 https://www.ede.nl/buurtspraak/ 
 

Achtergrondinformatie en historie over Ede en de Buurt Ede-Veldhuizen vind u op: 
https://www.ede.nl/gemeentearchief/verhaal-van-ede/1-openbaar-bestuur/buurt-ede-veldhuizen/ 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

BUURTRICHTER (VOORZITTER & INFO EN PR) , DHR. GEEN BROERE, BUITENZORGLAAN 8, 6712 GN EDE 
TEL. 031-616693 / 06-54911662 

EMAIL:BUURTBESTUUR.EDEVELDHUIZEN@GMAIL.COM 
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