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Geachte leden,
Alweer een jaar verstreken. Wat gaat dat toch snel!
Na dit stukje kunt u nog eens alle gebeurtenissen van 2017, waar de Dorpsraad Lunteren mee bezig
is geweest, langslopen. Secretaris Rienke Valstar-Burghouts heeft er - zoals altijd - weer veel werk
van gemaakt. Ons nieuwe ‘jonge’ bestuurslid Jeffrey Floor blijkt eveneens zeer waardevol te zijn.
Dat neemt niet weg dat twee bestuursleden hebben aangegeven dat ze in januari 2018 stoppen.
Twee andere bestuursleden willen nog maar één jaar doorgaan. U zult begrijpen dat we ons dus
zeer bezorgd maken over de bezetting van het bestuur. Hierbij roep ik alle leden op na te denken
over het bekleden van een bestuursfunctie.
Het komende jaar zullen zaken uit 2017 terug keren zoals:
1. Aanpassing Barneveldseweg bij het Gezondheidscentrum. Wij zijn niet tevreden over het door
de Gemeente Ede ontworpen plan.
2. De verkeersproef, derde variant, Julianastraat-Hertenlaan gaat, naar het zich laat aanzien, in het
voorjaar plaatsvinden. Eénrichtingsverkeer van Postweg naar Klomperweg en van Klomperweg
naar Postweg. Daarna een evaluatie met aan- en omwonenden.
3. Ook de situatie op en langs de Westzoom vinden we gevaarlijk met betrekking tot kruispunten,
verlichting en het ontbreken van fietspaden.
Kortom, nog genoeg te doen!
Ik wens u alle goeds in 2018!
Auke Ozinga
Bestuur Dorpsraad Lunteren

Auke Ozinga
Voorzitter

Jaap van Galen
penningmeester

Jeffrey Floor
bestuurslid

Eli Hendriks
bestuurslid
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1.

Samenstelling Dorpsraad.

1.1.

Dagelijks bestuur.

De samenstelling van het Dagelijks Bestuur (DB) heeft in 2017 een wijziging ondergaan.
Jeffrey Floor/architect is toegetreden tot het DB.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2017 is in bijlage 1 vermeld.
1.2.

Dorpsraad.

Bestuursleden, vertegenwoordigers van diverse verenigingen en geledingen uit de Lunterse
bevolking, wijkvertegenwoordigers en Lunteranen op persoonlijke titel vormen de Dorpsraad.
Beëindiging lidmaatschap Dorpsraad: M. Wijbrandts (verhuizing), E. Kwak (verhuizing),
E. van Noortwijk, mw. G. Verbakel
Aanmelding nieuwe leden van de Dorpsraad:
Dhr. J. Bos, dhr. H. Doest, dhr. A. Droog, dhr. H. Haas, Mw. A. Hultink/Malkander TeamDeDorpen,
dhr. B. Nijhoff, dhr. A. Telgen, mw. G. van de Veen, dhr. J.P. Zuurbier
Overleden
Meijer van der Hagen – echtgenoot van T.H. Overeem - op de leeftijd van 86 jaar dd. 07-08-2017.
1.3.

Werkgroepen.

Er zijn een aantal werkgroepen voortgekomen uit onderwerpen, die in de Dorpsraad aan de orde
kwamen. Deze rapporteren hun bevindingen terug aan de Dorpsraad.
In 2017 bestonden er de volgende werkgroepen:
Cie. Communicatie, Cie. Tegelroute, Cie. Dorpsranden & Zoekzones Lunteren,
Cie. Middelpunt van Nederland (revitalisering Goudsberg), Cie. Wel & Wee en Cie. Werkgroep
Verkeer.
De samenstelling is in bijlage 2 vermeld.
1.4.

Stichting Toekomstvisie Lunteren.

De Stichting Toekomstvisie Lunteren, in 2000 voortgekomen uit de Dorpsraad, is nog steeds in ruste

Verantwoording.
2.1

Activiteiten Dagelijks Bestuur
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Doel van de vergaderingen was het voorbereiden van Dorpsraadvergaderingen en het inspelen /
reageren op actuele gebeurtenissen, zoals verkeersveiligheid, (sociale) woningbouw in Lunteren,
project ’t Hoefje/Westzoom, project Zandscheer, project De Haverkamp, Vliegveld Lelystad en de
Muur van Mussert.
Woningbouw ‘De Poelakker en ‘De Eekhoorn’ zijn afgerond en bewoond.
Project De Haverkamp is in volle gang. Het geraamte van de nieuw te bouwen Kerk vordert ook
gestaag. Op 17 mei 2017 is de spits op de Kerktoren geplaatst en kon men de in aanbouw zijnde
kerkzaal bekijken en de klokkentoren bewonderen. Er waren veel belangstellenden. Zo ook op
zaterdag 16 december tijdens de officiële opening van dit kerkgebouw. De 1e kerkdienst vond
plaats op zondag 17 december 2017.

Foto Rienke Valstar

foto Rienke Valstar

foto Gerwin van Luttikhuizen

Het DB onderhoudt contacten met bestuurders en ambtelijke organisaties (voornamelijk van de
gemeente Ede) door middel van correspondentie, wandelganggesprekken en regulier Bestuurlijk
Overleg (BO). Zij tracht daarin signalen af te geven, die de betrokkenheid en soms ook bezorgdheid
van de Lunteranen voor hun woon- en leefgebied aangeeft.
2.2.

Activiteiten Dorpsraad.

De Dorpsraad kwam zesmaal bijeen in een Dorpsraadvergadering.
Ook dit jaar zijn er twee Dorpsraadvergaderingen ingevuld als Spreekuur/Inloop, te weten op
maandag 24 april en 30 oktober 2017. Het bestuur Dorpsraad kwam vijfmaal bijeen.
4 januari 2017: De Dorpsraad en SSCVL houden voor de 3e keer een gezamenlijke
Nieuwjaarsreceptie in het Westhoffhuis. Ongeveer 60 personen waren aanwezig.
De sfeer was gezellig en ontspannen en het was fijn elkaar te ontmoeten. Ook Raadsleden waren
aanwezig en dat voelde heel goed. Toespraken werden gehouden door de voorzitters van de
Dorpsraad en SSVL.
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Vz. Auke Ozinga/Dorpsraad

Vz. Henk Hooijer/SSCVL

07 januari 2017. Onthulling keramiek kunstwerk aan de gevel van het pand ‘Casa Cara’ aan de
Molenparkweg 34 te Lunteren
Ondanks de spekgladde wegen en sneeuw was er een toch belangstelling voor de onthulling van het
kunstwerk aan de gevel van het pand.
Hier woonden tot 2007 vier zussen Van Santen, die na hun overlijden een flink geldbedrag nalieten
aan de ‘Stichting het Luntersche Buurtbosch’.
Uit respect en dankbaarheid aan de zussen heeft het stichtingsbestuur aan kunstenaar Johan
Timmers gevraagd een keramiek tegel te maken. Cor van Soest, bestuurslid van de Dorpsraad en
voorzitter van de Cie. Tegelroute, verrichte de onthulling en Johan Timmers vertelde over de
achtergrond van het ontwerp.
De nieuwe voorzitter van de stichting ‘Luntersche Buurtbosch’, Henk Luchtmeijer, memoreerde de
geschiedenis en de grote dankbaarheid die de Lunterse gemeenschap verschuldigd is aan de dames
Van Santen voor hun financiële injectie aan de uitbreiding van ‘De grote, groene erfenis’, zoals het
inmiddels ruim 150 hectare grote ‘Buurtbosch’ ook wel genoemd wordt.
Onder de aanwezigen waren de neef van de zussen Van Santen, de huidige bewoners familie Bunt,
bestuursleden van de ‘Stichting Luntersche Buurtbosch’, leden van de Tegelcommissie en vele
andere belangstellenden.
Na afloop van de onthulling werd het glas geheven op de weldoeners van het ‘Luntersche
Buurtbosch’. Op de website www.lunteren.com kunt u de gehele tegelroute bekijken onder het
hoofdstuk ‘Tegeltableaus’.
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Toespraak Cor van Soest

Johan Timmers, kunstenaar tegel

en onthulling

tegel

Casa Cara, Molenparkweg 34, Lunteren

Proost!

21 januari 2017: Lunteren eert bioloog Hugo de Vries in Museum Lunteren
Borstbeeld Hugo de Vries is gemaakt door Lunteraan Leo Nellestein

Borstbeeld prof. Hugo de Vries

kunstenaar Leo Nellestein

Deze bioloog werd ‘de Nederlandse Darwin’ genoemd, omdat hij diens evolutietheorie nieuw leven
inblies met zijn uitleg over het ontstaan van soorten. Hij koesterde een mateloze bewondering
voor Darwin, schrijver van het geruchtmakende ‘On the Origin of Species. Darwin en Hugo de Vries
hebben elkaar éénmaal ontmoet. Correspondentie hierover is te lezen in het Museum Lunteren.
Onderdeel van het programma was het gastoptreden van Hilco Frijlink; hij gaf een korte schets van
het werk en de betekenis van Hugo de Vries.
26 januari 2017: Meepraten over langer thuis blijven wonen met zorg en ondersteuning.
Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Els Molder van de gemeente Ede.
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Gesproken is over de onderwerpen:
1. Is uw woning geschikt, ook als u of uw partner meer zorg nodig hebben?
2. Zijn de voorzieningen in de wijk goed?
3. Voelt u zich thuis in uw buurt?
4. Zijn er genoeg mensen om u heen en in de buurt om u te helpen?
Dorpsraad was aanwezig bij dit gesprek.
26 januari 2017: Wethouder Marije Eleveld van de gemeente Ede neemt afscheid.
Per 1 februari 2017 is ze benoemd door directeur van woningcorporatie BO-EX in Utrecht.
Helaas kon de dorpsraad niet aanwezig zijn.
8 februari 2017: Middag Ouderenzorg in De Honskamp.
Zorg en ondersteuning in Nederland is in aparte wetten geregeld.
- WLZ (Wet Langdurige Zorg)
- ZVW (Zorgverzekeringswet)
- WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
In een goed gevulde zaal werden veel vragen gesteld. Dorpsraad was aanwezig.
14 februari 2016: Beursvloer Ede
17 februari 2017: Opening Expositie Toverlantaarns: de voorlopers van PowerPont.
 Welkom door Vz. Jaap van Ravenswaaij van Ver. Oud Lunteren
 Inleiding van de tentoonstelling door Paul van den Heuvel
 Openingswoord en handeling door wethouder Johan Weijland van de gemeente Ede
 Bezoek aan het museum voor bezichtiging van de tentoonstelling.

Openingswoord Jaap van Ravenswaaij

inleiding door Paul van den Heuvel

Overzicht tentoonstelling

Proost! Opening verricht door wethouder Weijland/Cultuur
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27 februari: Algemene Ledenvergadering in de RABOzaal van het Westhoffhuis.
In een goed gevulde zaal kwam eerst het reguliere gedeelte aan de orde en mochten wij Jeffrey
Floor inaugureren. Een jongeman, architect van beroep, meer dan welkom binnen ons bestuur
Voorzitter Ozinga doet een beroep op nog meer jongeren binnen ons bestuur. WELKOM.
Na een korte pauze vertelt Matthijs Bouwman/Gebiedsmanager De Dorpen over EdeDoet richting
LunterenDoet. Zie verslag Algemene Leden vergadering van 27 februari 2017 op
www.lunteren.com/dorpsraad
Vervolgens werd een korte voorpresentatie gegeven over Levend Landschap Lunteren door
Wim Kuster (adviseur Natuur en Landschap Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Ede) en
Freek Aalbers (Stg. Landschapsbeheer Gelderland). De grote presentatie vindt plaats op 27 maart
2017 in de RABOzaal van het Westhoffhuis.

27 maart 2017: 2e uitgave ‘Wegwies Lunteren’.
Feestelijke doop van het 2e boek bij ‘Visrestaurant Kees Dijkhuizen’ onder het genot van een hapje
en een drankje. Kees vond dat er altijd een reden moet zijn om iets te vieren en dat gebeurde ook.
27 maart 2017: Dorpsraadvergadering
Deze Dorpsraadvergadering was een gezamenlijk optreden met Levend Landschap Lunteren en een
presentatie over De Goudsberg door wethouder Willemien Vreugdenhil/buitengebied.

10 april 2017: Goudsberg, platform
Doel van deze bijeenkomst is het oprichten van een platform in samenwerking met Lunterse
belanghebbenden: o.a. Middenstand, Westhoffhuis en Dorpsraad.
12 april 2017: Pilot Julianastraat Lunteren.
Verkeersdeskundige Daniel Willems heeft overleg met bestuursleden van de Dorpsraad.

24 april 2017: Dorpsraad houdt Spreekuur
Helaas geen aanmeldingen ontvangen
18 mei 2017: Tegeltableau op Uitzichttoren ‘De Koepel’. Een stukje geschiedenis van Lunteren
wordt zichtbaar.
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De 58e tegel is gemaakt door de Lunterse kunstenaar Johan Timmers., De tegel is een beeltenis van
Wijnand. Kunstenaar, architect en schrijver Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp – de oorspronkelijke
ontwerper van ‘De Koepel’ - krijgt eindelijk wat hem toekomt. Onder aanwezigheid van een
familielid van Nieuwenkamp is heden het tegeltableau onthuld door Henk Luchtmeijer, voorzitter
van de Stichting het Luntersche Buurtbosch.
Naast het ontwerp voor ‘De Koepel’ heeft Nieuwenkamp voor zijn schoonvader – de heer Wilbrinknog een aantal panden in Lunteren ontworpen, waaronder boerderij ‘Vaneveld’ en het landhuis aan
de Dorpsstraat ‘De Eekhorst’.

Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp
(1874 – 1950)

Uitzichttoren De Koepel

2 juni 2017: Opening Expositie Drieluik Jac. Gazenbeek: hoed af voor het verleden, jas uit voor de
toekomst. De bijeenkomst vond plaats in Partycentrum Floor en de openingshandeling werd
verricht in het Museum door Lisette Elbertsen en Louis Fraanje: het ophangen van het schilderij
Jac. Gazenbeek boven zijn bureau.

Lisette Elbertsen en Louis Fraanje

gezellig druk

8 juni 2017: Uitnodiging Jaarvergadering Stg. De Vluchtheuvel in De Muldersschuur
De Dorpsraad heeft de uitnodiging aanvaard en was aanwezig.
12 juni 2017: Uitnodiging uitleg inventarisatiewerkzaamheden monumentale en waardevolle
bomen op particulierterrein door Jasper Visser, wijkbeheerder buitengebied en collega
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Marije Wesselius, Beleidsmedewerker groen - Cluster ROG - Afdeling BIM - Gemeente Ede
De bijenkomst vond plaats op dinsdag 6 juni van 16.00 tot 17.00 uur in Buurtcentrum
De Schakel in Lunteren. Dorpsraad was aanwezig.

15 juni 2017: Raad van gemeente Ede brengt een bezoek aan enkele dorpen, waaronder Lunteren.
In Lunteren werd bezocht Bewonersbedrijf De Valk, Muziekver. KNA en de geplaatste AED in
De Honskamp in Lunteren. Dorpsraad kon hierbij niet aanwezig zijn door te late kennisgeving.
15 juni 2017: evaluatie verkeersproef Lunteren
De evaluatie wordt voorbereid met Verkeerskundige Daniel Willems en zijn opvolger
Mw. Eli Schapendonk, mensen uit de Werkgroep Verkeer olv Eli Hendriks (bestuurslid Dorpsraad)
en de Dorpsraad.
17 juni 2017: Feestelijke opening (Goudsberg Middelpunt van Nederland)

Middelpunt van Nederland

uitkijktoren ‘de Hessenhut’

Kom je ook naar het Middelpunt van Nederland? Op zaterdag 17 juni 2017 wordt dit project
opgeleverd met een feestelijke dag voor jong en oud.
Bij Museum Lunteren, de Eendjesvijver, Uitkijktoren De Koepel, het Middelpunt van Nederland en
de IJzertijdboerderij worden diverse leuke activiteiten georganiseerd. Vanaf station Lunteren
vertrok er iedere 20 minuten een klassieke autobus naar de 5 locaties.
26 juni 2017: Dorpsraadvergadering met onderwerp: Evaluatie Verkeerscirculatieproef
1. Julianastraat tussen Postweg en Reeënlaan tweerichtingsverkeer en
2. het éénrichtingverkeer op de Hertenlaan tussen Postweg en Reeënlaan is omgedraaid.
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Op deze avond vond de evaluatie plaats, waarin mensen hun zegje konden doen.
Bij de Lunterse Krant van 24 juni 2017 zat een enquêteformulier bijgesloten, waarop men 4 vragen
kon beantwoorden met aan de andere zijde 3 varianten verkeersproef. Totaal zijn 253 reacties
ontvangen.
11 juli 2017: Uitnodiging gemeente Ede.
Onderwerp: monumentale en waardevolle particuliere bomen in de gemeente Ede.
Locatie Het Westhoffhuis om 19.45 u.
30 augustus 2017: afscheid van burgemeester Cees van der Knaap.
Afgevaardigden van de Dorpsraad waren aanwezig.
15 september 2017: uitnodiging Museum Lunteren
Opening spraakmakende expositie ‘De Hoed’ als verrassende topper. Hoeden te zien van
Kamerleden en oud-Kamerleden en Prinsjesdaghoeden.
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20 september 2017: overleg B&W met alle dorpsraden gemeente Ede.
Onze nieuwe burgemeester René Verhulst is aanwezig en stelt zich voor.
22 september 2017: kennismaking met de nieuwe burgemeester van Ede: René Verhulst
Afgevaardigden van de Dorpsraad waren aanwezig.
25 september 2017: Dorpsraadvergadering in de RABOzaal van het Westhoffhuis.
Onderwerp: toekomst dienstverlening RABObank. Presentatie werd gegeven door
Geurt Boon/directievoorzitter en Therese van der Kolk/manager Particulieren.

28 oktober 2017: Onthulling Jubileumbank Stichting Idee en Uitvoering
Op zaterdag 28 oktober vond de onthulling plaats van een bankje. Dit bankje was een initiatief van
de Stichting Idee en Uitvoering ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan.
Arjan Klomp, Vz. van de Lunterse Keie, had de dorpsraad hiervoor uitgenodigd en die was
aanwezig.
30 oktober 2017: Dorpsraad houdt Spreekuur
Slechts 1 persoon kwam op het Spreekuur.
07 november 2017: Presentatie ‘onderzoek buitengebied’ door Nancy Barendregt in het Raadhuis
Dorpsraad kon niet aanwezig zijn.
13 november 2017: Bijeenkomst over de Valleilijn in Ede.
Uitnodiging op zondag 12-11-17 ontvangen en ter informatie naar de leden gestuurd.
18 november 2017: Platform voor werkdag BWD-huizen in Zorgcentgrum Bethanië aan de
Plateelhof 3 te Ede. Helaas kon niemand van de dorpsraad aanwezig zijn.
21 november 2017: Netwerkbijeenkomst Have verwarming/De Stroet
Locatie Hullerpad 34 te Lunteren. Dorpsraad was aanwezig
21 november 2017: Uitnodiging Maatschappelijk Netwerk Ede
in zalencentrum De Brink, Brinkstraat 39, Bennekom.
24 november 2017: Uitnodiging van de gemeente Ede voor het bijwonen van de uitreiking Cultuurprijs Ede
2017 in het Akoesticum, Nwe. Kazernelaan 4-D42 in Ede.

25 november 2017: Uitnodiging Jubileumconcert van KNA, dat 110 jaar bestaat.
Concert werd gegeven in manege ‘De Nieuwe Heuvel’.
Jaarverslag 2017 van de Dorpsraad Lunteren , def.

Rienke Valstar-Burghouts, secretaris

13

27 november 2017: Dorpsraadvergadering met drie onderwerpen:
1. Villa Nieuw Boschoord door directeur Jan-Willem van Raaij
2. De Vraagbaak: wat kunnen ze voor ons betekenen
3. Kwartierdienst Valleilijn door Peter Zuurbier

Presentatie: Jan-Willem van Raaij

debat over kwartierdienst Valleilijn

29 november 2017: uitnodiging Thema-avond Voedselbossen en eetbare natuur.
Locatie ‘het oude postkantoor’, Breelaan 2a in Ede.
02 december 2017: uitnodiging van de gemeente Ede / Wim Kuster.
Presentatie van het boek ‘Parels van de Edese Landschappen’ op Landgoed Zonneoord,
Zonneoordlaan 17.
2.3.

Activiteiten Werkgroepen.

2.3.1. Commissie Communicatie
De Commissie Communicatie is in 2017 éénmaal bijeen geweest.
De voorstellen die daaruit voortkwamen zijn door Cor van Soest in een bestuursvergadering
van de Dorpsraad besproken. Het resultaat hiervan is dat een lid van deze Commissie, de
heer Evert Jan Moraal, besloot zich formeel terug te trekken uit deze commissie.
2.3.2. Commissie Dorpsranden & Zoekzones Lunteren
2.3.3. Commissie Tegelroute
In 2017 zijn er twee tegels (nr. 57 en 58) in de tegelroute bijgekomen.
Tegelnummer 57 is geplaatst op het woonhuis ‘Casa Cara’ aan de Molenparkweg 34. .
Tegelnummer 58 is geplaatst op de Koepel in het Luntersche Buurtbosch. Het is een tegel
met een beeltenis van de architect, de heer W.O.J. Nieuwekamp, die in 1913 de opdracht
kreeg om de Koepel te ontwerpen.
2.3.4. Commissie Wel & Wee
De commissie is dit jaar slechts eenmaal bijeen geweest. In deze bijeenkomst zijn de
volgende onderwerpen besproken.
1. Rotonde Postweg
Dit is nog in de beginfase. Er is voorlopig geld voor gereserveerd.
Als er vaste plannen zijn krijgt de dorpsraad in een vroeg stadium bericht.
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Vervolg 2.3.4 Commissie Wel & Wee
2.
3.
4.
5.

Gezondheidscentrum
Onderhoud herdenkingsbomen, bijvoorbeeld bij het station
Muur van Mussert
Sociale huurwoningen

2.3.5 Commissie Werkgroep en Verkeer
De werkgroep verkeer is in 2017 tweemaal bijeen geweest. In januari 2017 zijn met twee
verkeersdeskundigen van de gemeente Ede de implementatie van de uit te voeren
verkeersproef doorgesproken, de zogenoemde Variant C. Tevens zijn bij deze bijeenkomst
nadere verkeersituaties in Lunteren onder de loep genomen. Zoals het kruispunt PostwegWestzoom, bewegwijzering, fietsknooppunten en een pilot over sanering van
verkeersborden.
De verkeersproef waarbij de Variant C is toegepast, bestond uit om op de Julianastraat
tussen Postweg en Reeënlaan tweerichtingsverkeer toe te staan en het éénrichtingsverkeer
op de Hertenlaan tussen Postweg en Reeënlaan is omgedraaid. Deze proef is uitgevoerd in
mei/juni 2017
Aan het einde van de proef is een enquête bij omwonenden/belanghebbenden, wonende in
de betreffende en omliggende straten, gehouden met de vraag welke verkeerscirculatie de
voorkeur heeft.
De enquête is in de werkgroep geëvalueerd en hiermee heeft de werkgroep een advies aan
de het bestuur van de Dorpsraad gegeven om te kiezen voor een tussenvariant, te weten,
met éénrichtingsverkeer via de Julianastraat van Postweg naar Klomperweg en
éénrichtingsverkeer via de Hertenlaan van Klomperweg naar Postweg.
Dit advies is door het bestuur van de Dorpsraad gecommuniceerd naar het College van
B & W van de gemeente Ede.
3.

Contacten met de gemeente.

3.1

Bestuurlijk Overleg.
Op 5 juli 2017 en 20 september 2017 is er overleg geweest met de gemeente Ede,
wethouders Leon Meijer, Harry van Huijstee, Willemien Vreugdenhil en de Dorpsraad
Lunteren.

3.2

Bouwplanpresentaties.
Er zit behoorlijk schot in de verkoop van huizen en nieuw aan te kopen huizen.

3.3

Het College van B & W heeft in 2017 geen werkbezoek gebracht aan Lunteren.
Het eerstvolgende werkbezoek aan Lunteren is niet bekend.

3.4

Werkbezoek Gemeenteraad
Donderdag 15 juni 2017 heeft de Raad een bezoek gebracht aan enkele dorpen, waaronder
ook Lunteren. Dit in het kader van de dorpensafari, die door Wijkregie georganiseerd is.
Helaas was er geen overleg met de Dorpsraad in Lunteren over de te bezoeken locaties.
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4.

Tot slot
Handhaving en Toezicht blijven de aandacht vragen.
Men zet zijn auto overal neer of het mag of niet, rijdt tegen het verkeer in en er is in
Lunteren steeds meer illegale bewoning. Als er geen handhaving is wordt dit steeds erger.
Woningbouw.
Project Haverkamp is van start gegaan en loopt goed. Zaterdag 17 mei 2017 is de torenpunt
geplaatst op de toren van de nieuw te bouwen Hersteld Hervormde Gemeente in Lunteren
aan de Klomperweg. Zaterdag 16 december 2017 was er open huis. Zondag 17 december is
de 1e kerkdienst gehouden in het nieuwe gebouw.
Stationsgebouw Lunteren wordt bemand
Het voormalig stationsgebouw uit 1902 krijgt nieuwe bewoners ‘Spankracht Ontwerpers’.
Het tweede lustrumjaar van ‘Spankracht Ontwerpers’ start in januari 2018 met de in gebruik
name van haar nieuwe locatie in Lunteren.
Dienstverlening Rabobank Lunteren blijft.
Dit bericht hoorden wij op de vergadering van 27 september 2017 van de directeur van de
Rabobank en daar zijn we blij mee.
Malkander
Contactpersonen van De Dorpen voor Lunteren zijn:
Janny van Heumen, Linda van Dodeweerd en Annelies Hultink
Zie ook www.malkander-ede.nl of buitengebied@malkander-ede.nl
Stichting De Vraagbaak
Stichting De Vraagbaak heeft zich inmiddels een plaats weten te veroveren in het hart van
Lunteren: het Westhoffhuis, samen met Opella en SWO.
Deze bijzondere organisatie blijkt nog te vaak onbekend in Lunteren en dat is jammer.
U kunt de medewerkers van De Vraagbaak persoonlijk spreken op iedere dinsdag en donderdag
van 09.45 – 10.45 uur en iedere laatste vrijdag van de maand van 16.00 – 17.00 uur.
Telefonisch is De Vraagbaak bereikbaar via 06-196 046 29 of per e-mail
info@devraagbaaklunteren.nl
U kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger bij De Vraagbaak. Van harte aanbevolen!
Van de gemeente Ede
Website bekendmakingen. De volledige bekendmakingen en besluiten die het gemeentebestuur
neemt zijn vanaf 7 januari 2017 te vinden op www.officielebekendmaking.nl.
U vindt hier bijvoorbeeld vergunningen, verordeningen, beleidsregels, bestemmingsplannen en
gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze website is een landelijke website, waarop u de
bekendmaking kunt bekijken van de gemeente en andere overheden. Selecteer gemeente Ede
of vul uw postcode of woonplaats in dan ziet u de bekendmakingen.
Van de gemeente Ede
Actuele informatie over werkzaamheden en omleidingen kunt u vinden op
www.bereikbaargelderland.nl
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Wijkpost politie is verhuisd naar het Westhoffhuis
Wekelijkse spreekuur is op woensdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur
Wij blijven ons steeds verheugen over de toename van meer AED’s in Lunteren.
Onderstaand treft u alle locaties aan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Spoorstraat 7 (tegenover het station)
Wormshoefweg 17 (tegenover Ut Sporthuus)
Duyn van Maasdamstraat 38 (hoek Schaepmanstraat)
Zorgcentrum De Honskamp (voorportaal hoofdingang) Dorpsstraat 25
Maranathakerk Hertenlaan 35
Gereformeerde kerk Oranjestraat 31
Het Witte Kerkje dr. Kimmijserlaan 28
Nederwoudse school Kruisbeekweg 45
De blauwe Das Kerkhoflaan 31
Westhoffhuis Dorpsstraat 28 (breekglaasje)
Renswoudsestraatweg 52
Eethuis het Hek Meulunterseweg 32
Esso de stroet Hullerpad 32
Park hotel Hugo de Vries Dorpsstraat 13
Het Hoefje 22
The travel club Mielweg 14
Gezondheidscentrum Lunteren Barneveldseweg 11a.
Mini markt Barneveldseweg 37
Belmonte Goorsteeg 66
Hotel De Wormshoef Dorpstraat 192
Begin Reigerlaan (zij-ingang de bostuin)
Rabobank in het voorportaal( alleen overdag bereikbaar)

Onderwerpen in de Dorpsraadvergadering
U zult begrijpen dat het bestuur steeds moeite doet om een boeiend onderwerp te krijgen, maar
dat lukt niet altijd. De vraag aan onze leden is: mocht u een onderwerp hebben waarvan u denkt
dat dit belangrijk is voor een dorpsraadvergadering: geef dit door aan het secretariaat
dorpsraad@lunteren.com
Wij mogen ons verheugen dat wij inmiddels 250 leden hebben, maar het moeten er
VEEL MEER worden. Meld u aan, het kost niets en u kunt meedenken en meepraten.
Een grote achterban is heel erg belangrijk als het DB in gesprek gaat met de gemeente Ede.
Van het secretariaat:
Als u een tijdje geen post meer ontvangt kan het zijn dat uw mailadres gewijzigd is.
Is uw mailadres gewijzigd, gaat u verhuizen, enz. wilt u dit dan melden bij het secretariaat
dorpsraad@lunteren.com We houden ons bestand graag up to date.
ALLE verslagen en andere informatie is te lezen op www.lunteren.com/dorpsraad
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Bijlage 1
Samenstelling Dagelijks Bestuur per 31-12-2017
Auke Ozinga
Dorpsstraat 190
6741 AS Lunteren
Telefoon
0318 483108
Email
ahozinga@gmail.nl

voorzitter

Rienke Valstar-Burghouts
Stationsstraat 43
6741 DH LUNTEREN
telefoon:
0318-486113
E-mail:
dorpsraad@lunteren.com

secretaris

Jaap van Galen
Bisschopweg 51
6741 LD LUNTEREN
telefoon:
0318-482920
E-mail:
jvvgalen@hetnet.nl

penningmeester

Wim Blankenspoor
Berkhofweg 39
6741 XA Lunteren
Telefoon:
0318-483858
E-Mail:
wim.blankenspoor@hetnet.nl

bestuurslid

Eli Hendriks
Hulweg 9
6741 CD Lunteren
Telefoon:
06-53933298
E-mail:
e.hendriks@capsnobel.nl

bestuurslid

Cor van Soest
Hindelaan 66
6741 RC Lunteren
Telefoon:
06-53209512
E-mail:
cor.van.soest@hetnet.nl

bestuurslid

Jeffrey Floor
Sweelincklaan 64
6711 EX Ede
Mobiel: 06-21893349
E-mail:
jeffreyfloor@hotmail.com

bestuurslid
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Bijlage 2
Bemensing van de Commissies 2017
Samenstelling Commissie Communicatie
Cor van Soest
Bert Tichelaar
Jaap Vaarkamp
Samenstelling Commissie Dorpsranden & Zoekzones Lunteren
Auke Ozinga, voorzitter
Willem Jan Blankespoor
Henk Budding
Tjipke Timmer
Eli Hendriks
Samenstelling Commissie Wel & Wee
Dorpsraad:
Wim Blankenspoor
Jaap van Galen
Politie, Toezicht en Gebiedsmanager De Dorpen
Samenstelling Commissie Werkgroep Verkeer
Dorpsraad
Eli Hendriks
Samenstelling Commissie Tegelroute
Liesbeth Schoorl-Markus

voorzitter

Cor van Soest

lid

Henk Budding

lid

Jaap Tersteeg

lid

Gebiedsmanager De Dorpen: Matthijs Bouwman
Wijkagenten Lunteren
Toezichthouders:

Bart Bosman en Rick Wouters
WijkBoa Glenn Kappers en Rob Boks

JeugdBoa:

Rona Loderus

Malkander:

Jos Kamperman en Paul Gleisberg

Sociaal Team

Irma Wildenbeest (coördinator Sociaal Team Ede-Buitendorpen)
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