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Geachte leden, 
 
Zoals u weet stop ik eind januari 2019  als voorzitter en leest u mijn laatste voorwoord in het 
jaarverslag 2018, wederom uitstekend gemaakt door Rienke Valstar. Zij heeft besloten haar functie 
van secretaris ook neer te leggen. Zonder tegenkandidaten neemt Sietse Lugtenburg het 
voorzitterschap 28 januari over. Marco van Voorst is al interim penningmeester en volgt Jaap van 
Galen op. Erwin Pater wordt algemeen bestuurslid. 
 
We zijn dus naarstig op zoek naar een secretaris! 
    
Enkele zaken van het afgelopen jaar die mij zijn bijgebleven: 
 
Tijdens de jaarvergadering het afscheid van Jaap als bestuurslid. Hij had naast het 
penningmeesterschap een zeer grote inbreng bij bestuurs- en ledenvergaderingen. 
 
18 februari, vlak voor de Gemeenteraadsverkiezingen, kreeg de Edese politiek de kans hun 
programma aan ons te presenteren. Enkele kandidaat-raadsleden hadden zich verdiept in voor ons 
dorp belangrijke thema’s. Sommigen lazen een obligaat stukje tekst op. 
 
De 2de variant  verkeersproef Julianastraat/Hertenlaan werd een succes. Het plan is dan ook 
definitief geworden. De meeste Lunteranen die ik daarover sprak waren er blij mee. 
 
De aanpassingen Barneveldseweg bij het Gezondheidscentrum zijn niet geheel naar onze zin, 
hoewel het wel een behoorlijke verbetering is vooral gemeten naar de afname van de snelheid van 
gemotoriseerd verkeer. 
 
6 november kwam het bijna volledige College B&W bij ons op bezoek. Alleen wethouder 
Vreugdenhil ontbrak wegens ziekte. Belangrijk gesprekspunt was o.a. de verkeerssituatie Westzoom 
bij kruisingen Klomperweg en Postweg. Wethouder Peter de Pater heeft beloofd begin volgend jaar 
verschillende  scenario’s om de veiligheid en doorstroming te verbeteren met ons te bespreken. 
 
Ik dank een ieder voor de prettige samenwerking in de afgelopen 8 jaar en wens u een  
Gelukkig en Gezond 2019! 
 

Auke Ozinga. 
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1. Samenstelling Dorpsraad 

1.1. Dagelijks bestuur. 

De samenstelling van het Dagelijks Bestuur (DB) heeft in 2018  wijzigingen ondergaan. Onze 
bestuursleden Jaap van Galen en Eli Hendriks hebben het bestuur verlaten.  Wij betreuren het zeer, 
maar bedanken hen voor het vele werk dat beiden verricht hebben en voor de prettige 
samenwerking.   
 
Wij mochten drie nieuwe aspirant bestuursleden ontvangen: Sietse Lugtenburg (voorzitter), Marco 
van Voorst (penningmeester), Erwin Pater (Verkeer). 
 
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2018 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: mw. Gré Rasch-Koelink i.v.m. gezondheid,  
Henk ’t Hart (verhuizing), fam. Veerling (verhuizing), mw. Wijckerheld-Bisdom (verhuizing). 
 
Aanmelding nieuwe leden van de Dorpsraad:  

Dhr. Sietse Lugtenburg, mw. Christine Paauwe-Meijer,  dhr. W.A.G. Janssens,   

mw. De Ruygt-Niemeijer, dhr.  Marco van Voorst, dhr. Erwin Pater 

 
Overleden 
Leo Louwé  op 22-08-2018  

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 2018 bestonden er de volgende werkgroepen: 

Communicatie-Webmaster,  Commissie Tegelroute, Commissie Wel & Wee,  
Commissie Werkgroep Verkeer en Commissie Nieuwbouw.  
 
De samenstelling van deze werkgroepen is in bijlage 2 vermeld. 
 

1.4. Stichting Toekomstvisie Lunteren. 

De Stichting Toekomstvisie Lunteren, in 2000 voortgekomen uit de Dorpsraad, is per 29 maart 2018 
opgeheven. 
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2. Verantwoording 

2.1 Activiteiten Dagelijks Bestuur. 

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 en project De Haverkamp. 
     

2.2. Activiteiten Dorpsraad. 

De Dorpsraad kwam driemaal bijeen in een Dorpsraadvergadering. 
Ook dit jaar zijn er drie  Dorpsraadvergaderingen ingevuld als Spreekuur/Inloop, te weten op   
maandagen 29 januari, 26 maart en 30 oktober 2018.  Het bestuur kwam zesmaal bijeen. 
 
3 januari 2018:  De Dorpsraad en SSCVL houden voor de 4e keer een gezamenlijke 
Nieuwjaarsreceptie in het Westhoffhuis.  Ongeveer 100 personen waren aanwezig.  
De sfeer was gezellig en ontspannen en er vonden leuke ontmoetingen plaats.  Ook Raadsleden 
waren aanwezig en dat voelde heel goed.  Toespraken werden gehouden door de voorzitters van de 
Dorpsraad en SSVL.  De verrassing was groot toen burgemeester René Verhulst van de gemeente 
Ede ons nog kwam bezoeken.   
 

                                    
   Vz. Auke Ozinga/Dorpsraad en Vz. Henk Hooijer/SSCVL            Gezellige drukte 
 

                                             
                                                      
                                                                  
Verrassing van de avond: burgemeester René Verhulst van Ede kwam ook naar de 
Nieuwjaarsreceptie. 
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5 januari 2018:  Nieuwjaarsreceptie in het Raadhuis van Ede 
Dit was een gezellige drukte en een flinke opkomst met om 17.00 uur de toespraak van 
burgemeester René Verhulst.  Dorpsraad was aanwezig en ontmoette ook enkele voormalige 
wethouders.  
 

            
Toespraak burgemeester René Verhulst               Overzichtsfoto 
                                         
8 januari 2018:  Verkeersveiligheid bij het Gezondheidscentrum Lunteren (GCL) 
Een gesprek tussen Dorpsraad en wethouder Leon Meijer over de verkeersveiligheid bij het 
Gezondheidscentrum Lunteren.   
 
26 januari 2018:  Opening expositie ‘ Schatten van Lunteranen’  
 
29 januari 2018: Dorpsraad houdt Spreekuur 
Twee gasten mochten wij ontvangen. 
 
14 februari 2018:  Special FoodFloor  
Op Valentijnsdag  kon je kennismaken met 25 streekproducten uit regio Ede.  Locatie: Cultura Ede 
Afvaardiging dorpsraad aanwezig.  

  
15 februari 2018:  Malkander houdt presentatie Web-applicatie  
 
19 februari 2018:  Algemene Ledenvergadering  
In verband met de komende Raadsverkiezingen op 21 maart 2018 hebben wij fractieleden en 
raadsleden van de gemeente Ede uitgenodigd om te vertellen wat er de komende 4 jaar gaat 
gebeuren, maar vooral ook wat ze doen voor Lunteren.  Totaal 8 fractieleden/raadsleden hadden 
zich aangemeld  en kregen 7 minuten de tijd om hun verhaal te doen.    
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1. Niek van den  Brink/ChristenUnie:  
2. Irene vd Voort/partij Evenwicht:  namens haar spreekt Marco Lokhorst 
3. Harry van Huijstee/lijsttrekker PvdA   
4. Sjoerd Bakker, campagneleider VVD Ede spreekt namens Karin Dekker  
5. Anne Jan Telgen/staat op verkiesbare 7e plek namens CDA-Ede.    
6. Gabrielle Hazeleger-Demmers/raadslid gemeentebelangen gemeente Ede 
7. Natasja Peters, Raadslid Burgerbelangen Ede 
      fractieVz. Ruben Druiten voert het woord namens Burgerbelangen 
8. George de Haan/lijsttrekker 65+ partij.   
9. Pieter Kool/Raadslid SGP 
 
20 februari 2018:  Uitnodiging lezing over de geschiedenis van de Kippenlijn, de spoorweg tussen  
Ede en Barneveld 
Gezamenlijke lezing, georganiseerd door Culturele Kring Lunteren, Vereniging Vrienden van het  
Buurtbosch en Vereniging Museum Lunteren, in samenwerking met de Koepelcommissie en  
SSCVL/Westhoffhuis  op dinsdag 20 februari 2018 in de Rabozaal van Het Westhoffhuis.    
Presentatie door Peter van Beek/gemeentesecretaris.   
 
08 maart 2018: Uitnodiging informatieavond zwerfafvalproject Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland 
SLG heeft in 2017 het initiatief genomen om een nieuw verbindend project te starten voor het 
opruimen van zwerfafval: ‘Samen Zwerfafvalbrigades oprichten’. In 2017 hebben we met succes 
meer dan 10 Zwerfafvalbrigades opgezet, o.a. in Wekerom, Otterlo en Bennekom. Het blijkt dat 
mensen het leuk vinden om met buurtgenoten aan de slag te gaan om zwerfafval aan te pakken. 
Het is namelijk nog gezellig ook en het hoeft niet veel tijd te kosten. Samen is het leuker en bereik je 
meer. Het resultaat is dan ook al snel zichtbaar: een schone omgeving!  
 
De gemeente Ede is enthousiast over het positieve effect van de Zwerfafvalbrigades in het 
afgelopen jaar. Daarom is afgesproken dat we in 2018 nog twee brigades oprichten, waaronder in 
Lunteren. We organiseren op donderdag 8 maart a.s. om 19.30 uur een informatieavond in  
Het Westhoffhuis, Dorpsstraat 28 in Lunteren. Daar stellen we het nieuwe project voor en 
inventariseren we of er mensen zijn die samen de handen uit de mouwen willen steken. Hierbij 
nodigen we u daarvoor van harte uit! 
 

09 maart 2018:  Oplevering appartementen Zandscheer 
Het appartementencomplex aan de Westzoom bestaat uit zestien appartementen in de sociale 
sector en 11 in de vrije sector.  De appartementen zijn gebouwd in samenwerking  tussen  
Heijmans Huizen B.V. en DroDrun Projecten. In het wooncomplex kunnen bewoners zorg op maat 
krijgen, die geleverd wordt door Opella, de zorginstelling die in Lunteren een vestiging heeft onder 
de naam ‘De Honskamp’. Helaas is de dorpsraad  niet uitgenodigd om aanwezig  te zijn bij de 1e 
oplevering.  
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  Wethouder Willemien Vreugdenhil (foto Heijmans) 
 
12 maart 2018:  Ontbijtbijeenkomst CDA  
Het CDA begon de week met een ontbijtbijeenkomst op een vroeg tijdstip. Afvaardiging van  
de Dorpsraad was aanwezig.  Het was een goede bijeenkomst in de vroege uurtjes.  
 

   Foto Henk de Rooy/Lunterse Krant         
 
15 maart 2018:  Netwerkbijeenkomst ‘Hart van de Food Valley’ 
Presentatie door Anne Otten, coördinator Food cluster Gezond & Bewust. Dorpsraad was 
vertegenwoordigd. 
  
24 maart  2018:  Landelijke Opschoondag door heel Nederland 
Deelnemers wordt een lunch aangeboden in het Akoesticum in Ede.  
 
26 maart 2018:  Dorpsraad houdt Spreekuur  
Dorpsraad heeft vier gasten mogen ontvangen.  
 
04 april 2018:  Commissie  Wel & Wee  
Vandaag is de commissie bijeen geweest.   
 
25 april 2018: Evaluatie tweede gehouden verkeersproef  in het Raadhuis te Ede.  
Na gezamenlijk overleg is de nieuwe verkeerssituatie definitief geworden.  
 
3 mei 2018: Zwerfafvalbrigade Lunteren 
Op 8 maart heeft Stg. Landschapsbeheer Gelderland een informatieavond Lunteren georganiseerd 
over het nieuwe project voor de aanpak van zwerfafval: ‘samen zwerfafvalbrigades oprichten’. 
Bedoeling is dat mensen samen met buurtbewoners regelmatig zwerfafval gaan opruimen, zonder 
dat het veel tijd kost. Lijkt het u wat? U kunt zich aanmelden via de contactpersoon van de 
Zwerfafvalbrigade, Jan Hassink.  Mailadres  jdhassink@gmail.com  

mailto:jdhassink@gmail.com
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8 mei 2018:  informatieavond herontwikkeling locatie Bethelkerk Lunteren 
Georganiseerd door bouwbedrijf Nap en de gemeente Ede. Zorginstelling Careander was aanwezig 
om vragen te beantwoorden.  Dorpsraad was aanwezig. 
 
12 mei 2018:  Uitnodiging Museum Lunteren:  Lunteranen vertellen hun verhaal 
Opening expositie ‘Verteld Verleden’  van Tjipke Timmer. Wandelend door de tijd van ooit beleven 
wij meer herinneringen. Opgetekend en in beeld gebracht door Annelies Barendrecht en Joanne 
Brouwer.  
 
12 mei 2018:  Doesburgermolenmarkt op de Nationale Molendag 
 
12 mei 2018:  Opening expositie  ‘Verteld  Verleden’ in Museum Lunteren 
Lunteranen vertellen hun verhaal.   
 
23 mei 2018:  Bijeenkomst over MTB-routes (Mountainbikes) 
Bijeenkomst vond plaats in Het Westhoffhuis. 
 
1 juni 2018: Concert Harpenensemble en kinderkoor De Horizon 
Uitvoering in de Gereformeerde Kerk aan de Oranjestraat.   
Solisten: Jessica van Leeuwen (harpiste) en Rhodé van Leeuwen (harpiste en sopraan) 
 
07 juni 2018: Netwerkbijeenkomst Ede  
Onderwerp is:   alleen + iemand = samen?!  Tijdens deze bijeenkomst staat ‘eenzaamheid’ centraal. 

 
16 juni 2018:  Vraag aan burgers over gebiedsagenda buitengebied 2019 en verder  
Vanuit het wijkteam ‘de dorpen’ buitengebied gemeente Ede werd gewerkt aan de nieuwe 
gebiedsagenda voor 2019. Voor deze agenda wilde  het wijkteam aan de bewoners vragen wat zij 
belangrijk vonden voor hun directe woon- en leefomgeving. Door middel  van interviews onder 
bewoners en daarnaast per dorp een inloopbijeenkomst op een centraal punt in het dorp om de 
bewoners te bevragen.  

     
Matthijs Bouwman geeft uitleg                                 Annelies Hultink & Jos Kamperman/Malkander 
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Voor Lunteren was de bijeenkomst gepland op zaterdag 16 juni van 10.00-14.00 uur en werd  
gehouden op het Nieuwe Erf. Naast een tent was er een springkussen voor de kinderen.  Door 
middel van een aantal thema's werd bewoners gevraagd waar zij aandacht aan zouden willen 
geven. ( o.a. d.m.v. het geven van sterren). De bijeenkomst was van 10.00-13.00 uur. 
 
18 juni 2018:  Dorpsraadvergadering 
Gerald ten Have geeft toelichting op de nieuwbouw van Albert Heijn aan het Wilbrinkplein.  Zie ook 
het verslag van 18 juni 2018.                
 
19 juni 2018:  Informatiebijeenkomst AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
Tijdens deze bijeenkomst werd aan de hand van een stappenplan duidelijk gemaakt waar wij op 
moeten letten en hoe de organisatie AVG-proof wordt. Deze bijeenkomst was bedoeld voor 
vrijwilligersorganisaties en werd geleid door Ronald Hetem van de Vereniging Organisaties 
Vrijwilligerswerk (NOV). 
 
30 juni 2018:  Ellen ten Damme in De Koepel 
De Koepelcommissie van Stichting Het Luntersche Buurtbosch is trots om Ellen ten Damme voor het 
zomerconcert van 2018 te mogen presenteren. Vorig jaar was Harry Sacksioni in Lunteren en dit 
jaar, tijdens het jubileumjaar van de Vrienden van Het Luntersche Buurtbosch, is Ellen ten Damme 
te gast. 

4 juli 2018:  Startsein voor de bouw Albert Heijn Lunteren 
 

                     
Een druk op de rode knop door AH-medewerkers, oud-wethouder Wilke Dekker, wethouder 
Willemien Vreugdehil en Gerald ten Have.   ‘Het gat van Lunteren’  wordt eindelijk gedicht. 
 

 
   08-09-2018:  begin parkeergarage AH 

  
9 juli 2018:  Informatieavond over het KNA-terrein aan de Dorpsstraat te Lunteren 
Dorpsraad aanwezig. 



Jaarverslag 2018  van de Dorpsraad Lunteren , definitief                                               Rienke Valstar-Burghouts, secretaris                                                     

 12                                                                                                                      

                                

 

 
11 juli 2018: Meedenkavond begraafplaats Lunteren 
Ook hier is dorpsraad vertegenwoordigd. 
 
20 juli 2018: Museum Lunteren: opening van expositie ‘een huis vol’ 

                    
Expositie uit de jaren 1950 en 1960. Heel gezellig. Je herkent veel uit je eigen kindertijd. 
  
10 augustus 2018:  Uitnodiging Koepelcommissie  
Uniek concert: NJO Muziekzomer presenteert het Helikon Strijkkwartet in de Uitkijktoren van de 
Koepel. 
 
31 augustus 2018:  Hernieuwde tegel geplaatst op pand van Van Camp 
 

                                                 
 Ontvangst door Cor van Soest                    Toespraak Cor van Soest 
 
Tijdens de verbouwing van Van Camp Schoenen  is de tegel aan hun muur, onderdeel van de 
Tegelroute, zorgvuldig uitgezaagd en opgeborgen. De bedoeling was deze tegel na de verbouwing 
terug te plaatsen.  Winkel is klaar……tegel is verdwenen. 
 
Eigenaar Peter ten Hoor en aannemer Van de Brandhof zochten naar de tegel: niet te vinden. 
Bestuurslid Cor van Soest van de dorpsraad en verantwoordelijk voor de Tegelroute, kwam met een 
lumineus idee door kunstenares Yvonne van Prehn Wiese te benaderen; zij had in 2010 de tegel 
ontworpen. In samenwerking met Marieke Bouman en Rietje van Tuijl werd een bijna identieke 
tegel gemaakt.  Zowel Ten Hoor als Van de Brandhof waren bereid hun steentje bij te dragen en de 
kosten te sponseren.  Zo werd op vrijdag 31 augustus de vernieuwde aangepaste tegel onthuld door 
Peter ten Hoor en Yvonne van Prehn Wiese, voorafgegaan door een korte toespraak van  
Cor van Soest. 
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Onthulling door Peter ten Hoor en Yvonne van Prehn Wiese     De tegel 
 

                                       
                De feestelijke onthulling werd afgesloten met een drankje 
 
 
08 september 2018:  Oogstfeest bij de Doesburgermolen 
Tevens is het ook Open Monumentendag.  
 
08 september 2018:  Onthulling Moluks Monument 
Het monument werd onthuld ter ere van de eerste generatie Molukkers en eerste Molukse 
bewoners van Lunteren. Het monument werd geplaatst in het centrum van Lunteren en 
symboliseert de verbinding en harmonie tussen de Molukkers en inwoners van Lunteren.   
 
Op het monument staan de namen van de eerste Molukse bewoners in Lunteren. De onthulling 
werd verricht  door burgemeester René Verhulst en vier generaties Molukkers. 
 
 

                                     
Onthulling monument         Het monument 
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14 september 2018:   Vrijwilligersbanenmarkt  Ede 
Tijdens deze bijeenkomst in het Raadhuis te Ede kunnen verenigingen zich profileren. De 
vrijwilligersbanenmarkt kan door iedereen gratis bezocht worden om zich te laten informeren over 
de mogelijkheden tot vrijwilligerswerk en om in contact te komen met de diverse organisaties die 
met  vrijwilligers werken. 
 
20 september 2018:  Netwerk Ede  
Het benutten van netwerken in het sociaal domein: ontmoeten, leren & bouwen binnen netwerken. 
Locatie ‘Hotel Belmont’ aan de Goorsteeg in Ede. 
 
26 september 2018:  kennismaking met het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders 
en alle dorpsraden 

1. even een ‘opfrisser’  over voorgaande zaken 
2. samenwerken en verwachtingen 
3. vervolgafspraken. 

Het was een echte ‘doe-avond’.   
 
29 oktober 2018: Workshop Kindermishandeling 
Workshop vindt plaats op maandagavond 29 oktober van 20.0-22.00 u in het Raadhuis, zaal A304. 
Docent die avond is Jos Kamperman, sociaal werker Malkander-De dorpen Ede. 
 
30 oktober 2018:  Dorpsraad houdt Spreekuur 
Er waren 2 bezoekers. 
 
5 november 2018: Bijeenkomst levend landschap bij gemeente Ede van 16.00-17.00 uur 
Voor Lunteren wordt nog een coördinator gezocht. 
 
6 november 2018: Het College komt op bezoek. 
Uitleg  door Bertus van Dijk, waarna een woord van welkom aan het college in Het Westhoffhuis 
door voorzitter Auke Ozinga van de Dorpsraad Lunteren. 
 

            
  
Bij café Floor begint onze wandeling door Lunteren. Voorzitter MVL Ariën ter Rahé neemt ons mee 
naar ‘het gat van Lunteren’, waar de nieuwe AH gerealiseerd gaat worden. Opening van de 
supermarkt naar verwachting september 2019.  
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Cor van Soest laat de vernieuwde tegel zien, geplaatst op het winkelpand van Van Camp. Bij de 
verbouwing van Van Camp was de tegel ook ‘vertrokken’.  In overleg met aannemer en Van Camp is 
de vernieuwde versie gerealiseerd door kunstenares Yvonne van Prehn Wiese. 
 
Verderop in de Dorpsstraat staat het Moluks Monument. Simon Pattinasarany geeft uitleg over dit 
kunstwerk.   

                                   
 
Door naar het Nieuwe Erf.  Jeffrey Floor, bestuurslid Dorpsraad en architect, vertelt wat eventueel 
de nieuwe plannen zijn om het Nieuwe Erf aantrekkelijker te maken met verwijzing naar het nieuwe 
Marktplein in Ede.  

 
 
 
 
B&W Ede, Dorpsraad Lunteren en sprekers  bij het  
‘Lunters Vrouwtje’  
 
 
 
 

De bus pakt ons op en we rijden langs de inmiddels gesneuvelde Bethelkerk aan de  
Schaepmanstraat naar de nieuwe Bethelkerk aan de Klomperweg, waar dominee Kloosterman  
ons een rondleiding gaf door de kerk en bijzalen.  
 

        
 
Hierna vertrekken we naar Buurtcentrum De Schakel, waar Henk Hooijer e.e.a. uit de doeken doet 
over de aanstaande verbouwing in 2019. 
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Tenslotte gaan we na een korte toelichting door Bob van Heukelom nog even het ‘Luntersche 
Buurtbosch’ in, kijken rond bij de  Eendjesvijver en 3 heren nemen plaats op de bank om even tot 
rust te komen…. 
 

       
  Bob van Heukelom over het LBB            Naamplaatje op de bank                    Rustpauze voor de heren  

     Simon Pattinasarany,  
     burgemeester René Verhulst en  
     Cor van Soest 

 
Afsluiting in restaurant De Wormshoef. We konden terug kijken op een zinvolle middag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Toespraak van burgemeester René Verhulst bij het stamppotbuffet 
 
 
 

13 december 2018: officiële handeling van het planten van de lindeboom bij Het Westhoffhuis 
In 2018 is het 200 jaar geleden dat de  gemeente zijn samenstelling en vorm kreeg. Veel mensen 
hebben gewerkt aan het bedenken van producten om aandacht te geven aan het gemeentewapen 
(1816)  en gemeente (1818):   

      



Jaarverslag 2018  van de Dorpsraad Lunteren , definitief                                               Rienke Valstar-Burghouts, secretaris                                                     

 17                                                                                                                      

                                

 

 
 
Tussen 1812 en 181 was Lunteren een aparte gemeente. In 2019 zullen meer activiteiten in het 
teken staan van het wapen en de Gemeente. Er komt een lesbrief, een publicatie,  er wordt gedicht 
en er komen panelen. Ook in de voormalige gemeente Bennekom, Ede en Otterlo komt een 
lindeboom met daarbij een bank ter ontmoeting en een bord voor informatie’. 
 
Met het openingswoord door Hans Berende, gemeentearchivaris Ede komt burgemeester  
René Verhulst van Ede aan het woord, waarna Auke Ozinga als voorzitter van de Dorpsraad spreekt.  
Tevens wordt er een gedicht voorgedragen waarna vervolgens de boom wordt gepland. Hierbij 
kreeg de burgemeester René Verhulst hulp van kinderen van basisschool de Triangel. 
 

      
  
 
 
 
                    
 
Burgemeester René Verhulst en Hans Berende, 
gemeentearchivaris Ede 
 

                                                               
  Burgemeester Verhulst                                                 Auke Ozinga, Vz. Dorpsraad 

      
  Voordracht gedicht     Planten boom door o.a. de burgemeester 
 
Jaap van Ravenswaaij/Museum Lunteren helpt – na zijn toespraak-  met de burgemeester mee de 
gaten rondom de boom te dichten. 
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2.3. Activiteiten Werkgroepen. 

2.3.1. Communicatie – Webmaster 

2.3.2. Commissie Tegelroute 

De coördinatie en verzorging van de tegelroute is leuk werk. Vooral als er een nieuwe of een 
herplaatste tegel bijkomt. Dit jaar is er een nieuwe tegel op de Koepel geplaatst en is bij Van Camp 
een zoekgeraakte tegel opnieuw gemaakt in samenwerking met kunstenares Ivonne van  
Prehn Wiese.  Met veel plezier doe ik dit al 2 jaar voor de Dorpsraad, aldus Cor van Soest.   

2.3.3. Commissie Wel & Wee  

De commissie  Wel en Wee is in 2018 slechts 1 x  samengekomen en wel  op 4 april. Matthijs 
Bouwman  heeft zich wegens drukke werkzaamheden hieruit teruggetrokken en hiervoor is Jasper 
Visser in de plaats gekomen. 
 

De volgende  onderwerpen zijn aan de orde gekomen: 
 

a) Verkeersmaatregelen medisch centrum: Hiermee  zal  in augustus/september worden 

aangevangen (inmiddels  gerealiseerd). 

b) Rotonde  Postweg/Westzoom:  Het geld hiervoor  is gereserveerd en het is de bedoeling de 

werkzaamheden in 2019 aan te vangen. 

c) Fietspad Molenweg/Doesburgermolenweg:  Met deze werkzaamheden zal in 2019 worden 

begonnen.  De gemeente geeft  prioriteit aan het rijwielpad aan de Immenweg. 

d) Fietspad  Woudsewallenpad: Eerst moet  in het smalle stuk van het pad een beschoeiing 

worden  aangebracht, dit is inmiddels gebeurt. 

e) En als dit is gebeurd zal er deze lente  met  het  verbreden en opknappen van het  fietspad 

worden begonnen. 

f) Verwijzingsborden naar noord/zuid  zijn nog niet te realiseren. 

2.3.4. Commissie Werkgroep en Verkeer 

Op 12 december 2018 is er overleg geweest over de veiligheid en doorstroming van het verkeer 

over de Westzoom met wethouder Peter de Pater.   

2.3.5. Commissie Nieuwbouw 

De commissie Nieuwbouw is dit jaar nieuw opgezet en wordt aangestuurd door Jeffrey Floor. 
We houden de actuele ontwikkelingen in de gaten betreft lopende en nieuwe bebouwingsplannen 
in en om het dorp. Begin van het jaar is afgesproken dat de gemeente Ede ons eerder toelicht en 
benaderd bij nieuwe ontwikkelingen.  
Dat is positief door ons ontvangen en hierin zijn wij al een aantal keren bij een vooroverleg 
uitgenodigd. 
 

Op 11 oktober 2018 heeft de gemeente Ede Woondialoog Lunteren georganiseerd in  
Het Westhoffhuis.  Op deze avond presenteerden Mevr. Veerkamp en Dhr. Van der Bruggen 
namens de gemeente Ede de huidige cijfers en ontwikkelingen.  
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Hierop kwam veel input vanuit de zaal waar diverse bedrijven en geïnteresseerden aanwezig waren, 
waaronder makelaars, ontwikkelaars, woningstichting, banken, architecten en de middenstands-
vereniging.   
 
Het doel is om een kwalitatieve woningbouwprogrammering op te stellen en te kijken naar 
bevolkingsopbouw, soort woningen en aan welke woningen er nu en in de toekomst behoefte is. Uit 
deze avond kwam voornamelijk de conclusie dat voor jongeren weinig goedkoop woningaanbod is 
en voor ouderen vraag is na grondgebonden en levensloopbestendig wonen. Het betreft hierbij 
zowel sociale huurwoningen als betaalbare koopwoningen. 

 

Diverse bouwplannen zijn afgelopen jaar gestart en afgerond: 
 

Na ruim 4 jaar wachten is het dan eindelijk zo ver.  Albert Heijn Lunteren gaat bouwen en zo wordt 
‘het gat van Lunteren’ gesloten. Het startsein voor de bouw werd gegeven op 4 juli 2018 tijdens een 
feestelijke bijeenkomst aan het Wilbrinkplein te Lunteren.  De heer Ten Have heeft uitgelegd, 
waarom het zo lang heeft moeten duren: aanpassing van de plannen.  Maandag 16 juli 2018 is 
gestart met de werkzaamheden en eind 2019 is gepland om de nieuwe winkel te openen. 
 

Het kleinste bouwwerk van Lunteren is onlangs geplaatst op twee parkeerplaatsen van het 
Wilbrinkplein. Het betreft een nieuwe pinbox van de Rabobank, omdat de oude pinautomaat aan de 
Dorpsstraat is opgeblazen bij een rampkraak. 
 
De toekomst van het oude Rabobankgebouw is 
gepresenteerd in Zaal Floor door de 
ontwikkelaar, architect en makelaar. Het 
kantoorgebouw blijft intact en zal voornamelijk 
intern verbouwd worden naar een nieuwe 
winkelplint met erboven appartementen.   
 
In de nieuwbouw wijk de Haverkamp worden 
momenteel de laatste woningen van fase 2 
afgebouwd en opgeleverd. 
 
Eind november is onder breed publiek de sloopkogel door de oude Bethelkerk gegaan. Na de sloop 
van het oude kerkgebouw zal worden gestart met de bouw van 25 zorgappartementen en 18 
zorgstudio's. Zorgorganisatie Careander gaat er cliënten huisvesten die nu nog in De Bongerd en 
andere locaties verspreid over Lunteren wonen.  

 

In de jonge woonwijk De Bron wordt 

momenteel een kleinschalig appartementen 

complex gerealiseerd met 11 

tweekamerappartementen. De vraag was 

vele malen hoger als het aanbod waardoor 

alle appartementen binnen een dag waren 

verkocht. Aansluitend probleem, zoals 

geconstateerd tijdens het gesprek bij 

Woondialoog Lunteren.  
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Het roemruchte café-restaurant en zalencentrum De Prinsenhof is grotendeels gesloopt en maakt 

momenteel plaats voor een kantoorgebouw en drie vrijstaande woningen.  

 

Bouwplanpresentaties toekomst 

In 2019 is ProRail van plan om een onderstation te plaatsen bij het station. Dit onderstation zorgt 

ervoor dat de treinen gelijktijdig kunnen vertrekken op vol vermogen. Omwonenden zijn niet blij 

met deze ontwikkelingen en hebben hiervoor een team samengesteld. Wij als Dorpsraad 

ondersteunen het team waar mogelijk.  Zij hebben zelf al diverse gesprekken gehad met de 

gemeente Ede. Onduidelijk is nog wel of het onderstation verplaatst wordt naar het buitengebied of 

toch naast het station wordt gebouwd.  

 

 

 
 
 
 
 
 

In 2019 zullen twee nieuwbouw projecten naar voren worden geschoven om de 
woningbouwprogrammering ‘zoals besproken tijdens woondialoog Lunteren’ uit te voeren en aan 
de marktvraag te voldoen. Het betreft hier de inbreidingslocatie op de huidige locatie van de 
Marandi nougat fabriek. Momenteel wordt het bedrijfsverzamelgebouw verhuurd aan lokale 
ondernemers. In de toekomst zal het bedrijf, na een wereldwijde productie van de nougat 
chocolaatjes,  plaatsmaken voor zo’n 15 woningen.  
 

Het andere project is de Hulakker en betreft het gebied vanaf de tijdelijke Albert Heijn tot aan de 
rondweg. De gemeente Ede heeft hier diverse stukken grond en zal met andere grondeigenaren een 
divers aanbod aan woningen bouwen om het terrein. 
 

Museum Oud  Lunteren heeft plannen om uit te  
breiden en het naastgelegen perceel erbij te trekken.  
Een modern en eigentijds  ontwerp zal tegenover,  
tussen en naast de monumentale panden moeten  
zorgen voor  een  weerspiegeling van zijn omgeving. Een 
uitdagend en gedurfd  ontwerp wat momenteel ter 
beoordeling  ligt bij de gemeente Ede.                                                         
 

KNA Lunteren zal een nieuw muziekgebouw  
bouwen naast de Bethelkerk en tegen de  
rondweg  aan. 
 

Op de huidige locatie van Euterpe zullen op het 
achterterrein 10 appartementen gerealiseerd worden voor ouderen. Aan de zijde van De Honskamp 
komen een vrijstaande woning en een twee-onder-één kap woning. 
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De oude bibliotheek aan de Julianastraat met kenmerkende piramidedaken zal gesloopt worden en 
plaats maken voor drie levensloopbestendige woningen. Verkoop start in Januari 2019. 
 

3. Contacten met de gemeente. 

3.1 Bestuurlijk Overleg. 

28 september 2018 heeft er overleg plaats gevonden met dorpsraden en het College van 
Burgemeester en wethouders. 

3.2 Bouwplanpresentaties.   

(Zie voorgaande pagina’s) 

3.3 Het College van B&W heeft in 2018 een werkbezoek gebracht aan Lunteren.  

En wel op dinsdagmiddag 6 november 2018 (zie boven).    

3.4 Werkbezoek Gemeenteraad 

Er heeft in 2018 geen bezoek plaats gevonden 
  

4.  Tot slot nog wat nuttige informatie   
Handhaving en Toezicht  
Dit blijft de aandacht vragen. Men zet zijn auto –nog steeds- overal neer of het mag of niet. Men 
rijdt tegen het verkeer in en er is in Lunteren steeds meer illegale bewoning.  Als er geen 
handhaving is wordt dit steeds erger.  

 
Hulakker Westzoom 
Het College van B&W heeft besloten om met de planontwikkeling te starten voor het plangebied 
Westzoom Hulakker.  Projectleider Ruimtelijke Projecten Gemeente Ede is mw. Melanie Maas. 
 
Stationsgebouw Lunteren is bemand 
Het voormalig stationsgebouw uit 1902 heeft nieuwe bewoners: ‘Spankracht Ontwerpers’.  Het 
tweede lustrumjaar van ‘Spankracht Ontwerpers’ is gestart in januari 2018 met de in gebruik name 
van haar nieuwe locatie in Lunteren.    

 
Dienstverlening Rabobank Lunteren blijft 
Per 1 juni 2018 is de Rabobank gevestigd in Het Westhoffhuis.  
Op 28 juni was er een bijeenkomst georganiseerd over ‘Veilig oud worden’. De levensverwachting 
van Nederlanders neemt toe en zo willen veel senioren langer thuis blijven wonen. Rabobank 
Gelderse Vallei organiseerde deze bijeenkomst op initiatief van adviseur Mariëlla Krosse. 

 
Er werd voorlichting gegeven over 3 onderwerpen: 

1. Babbeltrucs  door wijkagent Bart Bosman 
2. Levenstestament  door notaris Maarten Vriens 
3. Financiële veiligheid tips en tricks door Mariella Krosse 
4. Bankieren   door Marielle Krosse 

 
Hierna was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het was een nuttige middag! 
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Algemene openingstijden Rabobank in Het  Westhoffhuis 
Maandagmiddag  14.00 – 17,00 uur 
Woensdagmiddag  14.00 – 17.00 uur 
Vrijdagmiddag   14.00 – 17.00 uur 

 
Malkander 
Contactpersonen van De Dorpen voor Lunteren zijn:  
Janny van Heumen en Annelies Hultink 
Zie ook www.malkander-ede.nl  of  buitengebied@malkander-ede.nl 
 
Stichting De Vraagbaak  
Stichting De Vraagbaak is per 1 september 2018 geïmplementeerd bij SSCVL. 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 Het Westhoffhuis onder nummer 0318-482992 of  
per e-mail  info@devraagbaaklunteren.nl.  

 
Wijkpost politie in 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. Spoorstraat 7 (tegenover het station)                                   

2. Wormshoefweg 17 (tegenover Ut Sporthuus)  

3. Duyn van Maasdamstraat 38  (hoek Schaepmanstraat)  

4. Zorgcentrum De Honskamp (voorportaal hoofdingang) Dorpsstraat 25 

5. Maranathakerk Hertenlaan 35 

6. Gereformeerde kerk  Oranjestraat 31 

7. Het Witte Kerkje dr. Kimmijserlaan 28  

8. Nederwoudse school Kruisbeekweg 45 (code)  

9. De Blauwe Das  Kerkhoflaan 31 

10. Westhoffhuis Dorpsstraat 28 (breekglaasje) 

11. Renswoudsestraatweg 52 

12. Eethuis het Hek  Meulunterseweg 32 

13. Esso de stroet  Hullerpad 32 

14. Park hotel Hugo de Vries Dorpsstraat 13 

15. Het Hoefje 22 

16. The travel club Mielweg 14 

17. Gezondheidscentrum Lunteren Barneveldseweg 11a. 

18. Mini markt Barneveldseweg 37  

19. Belmonte Goorsteeg 66 

20. Hotel De Wormshoef Dorpstraat 192 

21. Begin Reigerlaan (zij-ingang de Bostuin)    (code)  

22. Klomperweg 155  (bos veeservice) 

23. Meulunterseweg 85 (wijkgebouw Rehoboth) 

24. Thomashuis Fliertseweg 20 

http://www.malkander-ede.nl%20%20of%20%20buitengebied@malkander-ede.nl
mailto:info@devraagbaaklunteren.nl
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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 bestuur in gesprek gaat met de gemeente Ede. 

 
Van het secretariaat:  uw aandacht wordt gevraagd voor het volgende.  

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  

mailto:dorpsraad@lunteren.com
mailto:dorpsraad@lunteren.com
http://www.lunteren.com/dorpsraad
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Bijlage 1 Samenstelling Dagelijks Bestuur per 31-12-2018 
 

Auke Ozinga        voorzitter 
Dorpsstraat 190 
6741 AS  Lunteren 
Telefoon 0318 483108 
Email  ahozinga@gmail.nl 
 
Rienke Valstar-Burghouts      secretaris 
Stationsstraat 43 
6741 DH  LUNTEREN 
telefoon: 0318-486113 
E-mail:  dorpsraad@lunteren.com 
 
Wim Blankenspoor       bestuurslid 
Berkhofweg 39 
6741 XA  Lunteren    
Telefoon: 0318-483858 
E-Mail:  wim.blankenspoor@hetnet.nl 
 
Cor van Soest 
Hindelaan 66 
6741 RC  Lunteren 
Telefoon: 06-53209512 
E-mail:  cor.van.soest@hetnet.nl     bestuurslid  
  
Jeffrey Floor 
Spoorstraat 9 
6741 DE  Lunteren 
Mobiel:   06-21893349 
E-mail:  jeffreyfloor@hotmail.com     bestuurslid 

 
Marco van Voorst 
Hertenlaan 20 
6741 BH  Lunteren 
Mobiel:   06-21981930 
E-mail:  marco.van.voorst@outlook.com    penningmeester  
 
Marco neemt  tijdelijk  als interim penningmeester de functie over van Jaap van Galen.  
 

 

 

mailto:ahozinga@gmail.nl
mailto:rienke.valstar@hotmail.com
mailto:wim.blankenspoor@hetnet.nl
mailto:cor.van.soest@hetnet.nl
mailto:jeffreyfloor@hotmail.com
mailto:marco.van.voorst@outlook.com
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Bijlage 2 Bemensing van de Commissies 2018  
 

Communicatie - Webmaster 

Cor van Soest 

 

Commissie Wel & Wee 
Dorpsraad:     Wim Blankenspoor 
      Jaap van Galen 

  Politie, Toezicht en Gebiedsmanager De Dorpen 
 
Werkgroep Verkeer 
Dorpsraad     Aspirant bestuurslid Erwin Pater  
    

Commissie Tegelroute 

Liesbeth Schoorl-Markus   voorzitter 

Cor van Soest     lid 

Henk  Budding    lid 

Jaap Tersteeg     lid 

 

Commissie Nieuwbouw 

Jeffrey Floor     bestuurslid  

  

Gebiedsmanager De Dorpen  Matthijs Bouwman 

Wijkagenten Lunteren   Bart Bosman  

Toezichthouders    Geurt Veenbrink   

Wijktoezichthouder    Jasper Visser ( jasper.visser@ede.nl ) 

Buitendorpen gem. Ede 
 
Malkander      Jos Kamperman  

Sociaal Team      Irma Wildenbeest (coördinator Sociaal Team Ede-Buitendorpen) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jasper.visser@ede.nl
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Afscheid 
 
 
Beste leden, 
 
Dit is mijn laatste jaaroverzicht na 10 jaar ‘trouwe dienst’ binnen de Dorpsraad Lunteren.  
Met veel plezier heb ik het secretariaat mogen beheren en mijn best gedaan om alles zo goed 
mogelijk te laten verlopen.  Dit kan alleen als je een prettig bestuur hebt en goed met elkaar kunt 
werken,  overleggen en steunen, wat ik ervaren heb na het overlijden van mijn man.   
 
Helaas is er op dit moment nog geen opvolger voor mij.   
Wij zijn dus naarstig op zoek naar een secretaris.   
Het is echt leuk werk en nu is er een jong bestuur. Wie stapt bij hen in ??   
 
Nogmaals hartelijk dank.  We kunnen elkaar nog regelmatig ontmoeten op mijn nieuwe werkplek 
bij de receptie van Het Westhoffhuis met – ook weer - fijne collega’s. 
 
Voorspoed en gezondheid wens ik jullie van harte toe in 2019.   
 
Rienke Valstar-Burghouts 
 


