Secretariaat Dorpsraad Lunteren
Tav Rienke Valstar-Burghouts
Stationsstraat 43
6741 DH Lunteren
Tel. : 0318 486113
E-mail:
dorpsraad@lunteren.com
Website: www.lunteren.com/dorpsraad
Twitteraccount:

http://twitter.com/LunterenDR
Notulen Dorpsraadvergadering van 27 maart 2017
Aanwezig: circa 50 personen
Aanwezig namens de gemeente Ede: wethouder Willemien Vreugdenhil/Buitengebied
Aanwezige gasten: Liny Saris (Landschapsbeheergelderland),
Annelies Hultink/Malkander Team De Dorpen en Regina Abma
Afwezig met kennisgeving:
Dhr, E. Hendriks (bestuurslid), dhr. J. Koster, dhr. A. van Leeuwen, mw. E. van Roekel,
mw. E. van der Sman, dhr. B. Tichelaar, dhr. M. Wormgoor.
Afwezig namens politie en gemeente Ede: geen opgave
1. Opening
Vz. Ozinga heet aanwezigen welkom. Ook een journalist is aanwezig en namens
gemeente Ede Wim Kuster en Freek Aalbers van Landschapsbeheer Gelderland.
Welkom ook aan wethouder Willemien Vreugdenhil/Buitendorpen. We zijn
nieuwsgierig wat Levend Landschap ons vanavond gaat brengen.
2. Mededelingen en Post

Conceptverslag van de Alg. Ledenvergadering vindt u op de website
www.lunteren.com/dorpsraad
Ingekomen Post.
Uitnodiging gemeente Ede
Informatiebijeenkomst Gemeentelijk Rioleringsplan op 28 maart a.s. van 19.30 – 21.30 in
het Raadhuis te Ede. Zie ook www.ede.nl
Uitnodiging Koepelcommissie
Welkom bij de expositie van fotograaf Annelies Barendrecht. Feestelijke opening van 3
fotoseries (van Eduard naar Eveline, Beleeft Lunteren en Oud Lunterse Dag) op 3
verdiepingen in De Koepel door wethouder Johan Weijland op zaterdag 01-04-17 om
15.00 u
Uitnodiging Comité Wegwies in Lunteren
Vanmiddag presentatie tweede nummer WEGWIES in Lunteren onder het genot van
een hapje en drankje bij Kees Dijkhuizen aan de Molenparkweg 61 van 17.30 – 19.30 u
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Uitnodiging Voorjaarsbijeenkomst Eetbaar Ede.
Voorjaarsbijeenkomst Stadslandbouw-Ede 2017 op woensdag 29 maart a.s. om 20.00
uur in de Heidebrouwerij, Nieuwe Kazernelaan 2 (gebouw 3) te Ede
Glasvezel Buitengebied: ongestoord internetten.
Uitnodiging voor de ambassadeursbijeenkomst op 5 april a.s. van 20.00 – 21.30 uur.
Locatie: eethuis ’t Hek, Meulunterseweg 32, Lunteren
De uitnodiging hiervoor is de leden toegestuurd op 24-03-17.
Oproep van de secretaris: als u al een tijdje geen informatie heeft ontvangen kan het zijn
dat uw mailadres niet goed staat in het systeem of dat uw mailadres gewijzigd is.
Mail dan naar dorpsraad@lunteren.com, zodat wij alles up to date kunnen houden.
Uitgaande Post
Geen
3. Nieuws uit Lunteren
Wout Roelofsen:
1. Verfraaiing terrein oude AH: schoffelen en opharken!
2. Wevershuisje bij Roskammersteeg staat te verkommeren. Het is erfgoed
Opmerking voorzitter: bespreken in Levend Landschap
Jaap van Galen, Auke Ozinga en Jan Visser (bewoner Bisschopweg) zijn gebeld
geworden door hr. Buijtink. Vrachtwagenchauffeurs gaan straks (als proef) over de
Barneveldseweg rijden om de Bisschopweg te ontzien.
Een gast, die nog niet zo lang in Lunteren woont ergert zich aan de vieze naamborden
in het dorp. Gooien we ook in de groep.
Wethouder Willemien Vreugdenhil krijgt het woord.
AH: dit wordt ECHT gerealiseerd op de locatie Dorpsstraat. Ivm een ondergrondse
parkeergarage moet het bestemmingsplan gewijzigd worden en dat kost even tijd.
De laatste stand van zaken wordt door de wethouder naar het secretariaat van de
dorpsraad gestuurd.
De Goudsberg Lunteren, op weg naar een vitaal vakantiepark
De huidige situatie
 Toeristische toplocatie
 Een goedlopend recreatiebedrijf is zeer wenselijk
Een deel is in handen van de heer Zoons en een deel in handen van de VvE
Recreëren: niet permanent wonen
Drie sporen verblijfsrecreatie nieuw élan geven:
1. Kwaliteit
2. Herstructurering
3. Handhaving
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Ronselen via PGB (Polen wonen op De Goudsberg, werken bijvoorbeeld in het
Westland. Dit valt onder het Sociaal Team
Gewenste situatie
 Een aantrekkelijk recreatieterrein in een prachtige omgeving
 Het moderne recreatieve voorzieningen
 Ingericht voor en in gebruik bij toeristen
 GEEN permanente bewoning
 Positieve relatie tussen het recreatiepark en het dorp Lunteren
Vervolgtraject
 Procesbegeleider spreekt met alle betrokkenen (ook met de Dorpsraad)
 Revitaliseringstraject Vitale Vakantieparken
 Proces nu in voorbereidende fase
4. Rondvraag
Dhr. Van Ravenswaaij vroeg de wethouder naar de validiteit van haar woorden over
365 dagen recreëren, mits iemand zijn hoofdadres elders heeft. Daarnaast over
de gewenste hoogwaardigheid van de recreatieve voorzieningen in relatie tot het
bouwen in rijtjes en in grote hoeveelheid op sommige parken en de invloed van de
gemeente daarop qua architectuur als hoeveelheid.
Dhr. Roelofsen en mw. Schoorl hebben vragen over het noodgedwongen wonen op
een park. Via Woonstede wordt er niets geregeld terwijl er mensen JAREN
wachten op huisvesting. Wethouder Vreugdenhil zegt dat er 2x200 woningen
gebouwd gaan worden.
1. Wachtlijsten inkorten
2. Wonen op park: niet in Ede
Mw. Feenstra vraagt over huisvesting van de Polen op De Goudsberg.
Antw. Wethouder: deze Poolse mensen worden via een uitzendbureau te werk
gesteld en huren huisvesting op De Goudsberg.
Mw. Dodeweerd/Malkander
1. vraagt over AZC-locaties: huurcontract is geregeld.
2. over VvE: welk middel inzetten voor succes?
Antw. Wethouder: representatie en mandaat, ook voor Dorpsraad
Wethouder Vreugdenhil zegt dat nu niet op alle vragen een antwoord gegeven kan
worden. Zijn er vragen over Vitale Vakantieparken > project De Goudsberg dan kunt
u terecht bij Marco Gelijnse (m.gelijnser@oddevallei.nl) of bij
Willemien Vreugdenhil (willemien.vreugdenhil@ede.nl).
Vz. Ozinga zegt dat gedogen niet meer terug te draaien is, waarop de wethouder
zegt dat de gemeente Ede heel lang iets heeft laten liggen.
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Korte Pauze
20.45 uur: Presentatie Levend Landschap Lunteren
* Freek Aalbers, projectleider Stg. Landschapsbeheer Gelderland en
Liny Saris
* Wim Kuster/Adviseur Natuur & Landschap van de gemeente Ede
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 februari jl. is er een korte voor presentatie geweest. Vanavond draait het om ‘aanleveren’ van ideeën, maar nog
even wordt er door de presentatie heengelopen voor hen die er niet bij waren.
Vanavond:
1. Brainstormen ideeën
2. Uitwerken
Sommigen vinden dat de dorpeling werkt op het terrein van boeren en waarom
worden boeren niet uitgenodigd? Bestuurslid Van Galen zegt dat er jaarvergadering
is van LTO. Wethouder Vreugdenhil zegt dat wij niet over de grond van de boeren
kunnen beslissen, maar wèl met boeren kunnen overleggen (agrarisch en landschap).
Ook geeft bestuurslid Van Galen een korte toelichting op TOEKOMSTVISIE
Lunteren. Het lag een aantal jaren stil, maar is weer actueel geworden.
Thema’s waar we de ideeën op genereren:
1. Landschap/buitengebied
2. Toegankelijkheid en recreatie
3. Erfgoed, cultuurhistorie en streekgeschiedenis
4. Educatie en betrekken jeugd
5. Ecologie/flora en fauna (biodiversiteit)
Om de 15 minuten kan er per tafel/per onderwerp gewisseld worden.
Rond 22.15 u vond nog een korte terugkoppeling plaats.
Voor een volgende bijeenkomst is nog geen datum geprikt.
Wim Kuster en Freek Aalbers ontvingen een lunters slokje en mw, Saris het boekje
‘Lunteren, aangenaam middelpunt van Nederland’.

5. Sluiting
Rond 22.30 u wordt de bijeenkomst afgesloten
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