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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 29-05-2017    

 

Aanwezig:  circa 25  personen  

Afwezig met kennisgeving:   

Dhr. E.J. Moraal, dhr. Moret, dhr. A. Ozinga (Vz. Dorpsraad), mw. E. van Roekel, mw. L. Schoorl-

Markus, mw. Schut-van de Kamp, dhr. H. Schut, mw. E. van der Sman, mw. N. Star,    

 

Afwezig namens politie:  Bart Bosman 

Afwezig namens de gemeente Ede:  M. Bouwman/Gebiedsmanager De Dorpen 

 

1. Opening 

Bestuurslid Jaap van Galen opent de vergadering. Vz. Ozinga is met kennisgeving 

afwezig. Dank dat u – ondanks de hitte – gekomen bent.  Welkom aan Lucie 

Theunissen en Jasper Visser.  

 

2. Mededelingen en Post 

Mededelingen: geen 

 

Ingekomen Post:  

Uitnodiging Cie. Tegelroute 

Donderdag 18-5-17 om 11.00 u  is de 58e  tegel geplaatst op Uitkijktoren De Koepel. 

De tegel is gemaakt door Johan Timmers.  Onthulling heeft plaats gevonden. 

 

Uitnodiging Koepelcommissie 

Koffieconcert door Kwartet ROSE-iLE in natuurtheater/ uitzichttoren De Koepel in 

het Lunterse Buurtbos  op zondag 21 mei.   Concert heeft plaats gevonden. 

 

Uitnodiging Museum Lunteren 

Vrijdag 2 juni a.s. om  16.00 u in Partycentrum Floor  opening expositie Drieluik Jac. 

Gazenbeek:    

Hoed af voor het verleden,  jas uit voor de toekomst.   

 

Uitnodiging Doesburger Eng. 

Wildplukwandeling over Doesburgermolenpad op 30 mei a.s.  

Op 31 mei wordt in Renswoude het 100e klompenpad feestelijk geopend.  

Inschrijving kan tot uiterlijk 29 mei – vandaag -  via info@ingoedeaarde-ede.nl  of 

telef. 0318-650 870.  Deze uitnodiging is u toegezonden op 22 mei jl.  

mailto:%20dorpsraad@lunteren.com
http://www.lunteren.com/dorpsraad
http://twitter.com/LunterenDR
mailto:info@ingoedeaarde-ede.nl


2 
2017-05-29  DR-verg. in RABOzaal Westhoffhuis 

 Def. 

 

 

 

 

 

 

Van de gemeente Ede 

Uitnodiging Uitwerkavond Levend Landschap Lunteren op  

Maandag 12 juni a.s. van 20.00-22.00 uur  in het  Westhoffhuis.   Inloop is vanaf 

19.45 uur.  Deze uitnodiging is u toegezonden op 22 mei jl. 

 

Van de gemeente Ede-afd. Subsidie 

Voor 2017 heeft de Dorpsraad een eenmalige subsidie ontvangen van € 2700,00 

onder zaaknr. 855082 

 

Uitnodiging Atelierroute Lunteren 

Deze vindt plaats op 10 en 11 juni 2017 van 11.00 – 17.00 uur.  

Voor meer info:  www.kunstlijnlunteren.nl  

 

Uitnodiging Stg. De Vluchtheuvel 

Voor het bijwonen van de jaarvergadering op donderdag 8 juni a.s. om 20.00 u in de 

Muldersschuur aan de Roskammersteeg. 

 

3. Verslag Dorpsraadvergadering van 27-03-2017 

Na kleine aanpassingen tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd 

 

4. Nieuws uit Lunteren 

Verkeersproef Lunteren vanaf heden -29 mei 2017- gestart.  In de Dorpsraadver-

gadering van 26 juni a.s. kunt u kritiek en/of complimenten spuien.  De 

fietsbegeleiders zijn weggehaald ivm twee-richtingenverkeer Julianastraat. 

Er is helaas geen rekening gehouden met het openbreken van de Postweg.  

De werkzaamheden zijn 1 mei 2017 gestart en duurt 6 weken. 

 

Dhr. W. Roelofsen over problemen Buurtschap Nederwoud / Groot Batelaar.   

Wout had gehoopt dat hier mensen aanwezig waren.  De Dorpsraad heeft nooit 

klachten ontvangen.  

 

5. Rondvraag 

Dhr, J. Karsten over voormalig pand Marandi aan de Klomperweg.  Er is GEEN 

voortgang en GEEN bericht meer ontvangen van wethouder Vreugdenhil.  Karsten doet 

weer een emotionele oproep.  Terrein Marandi zou gebruikt kunnen worden als 

toekomstige parkeerplaats bij de begraafplaats en als uitbreiding voor de overvolle 

Kerkhoflaan, zeker als er een begrafenis is, maar dit is volgens raadslid Kool geen 

oplossing.  

Advies bestuurslid Van Galen: schrijf een brief naar de dorpsraad en wij bespreken 

deze brief in de vergadering met de gemeente Ede en wethouders op  5 juli a.s.   

Opmerking Van Galen: bijna alle bedrijven hebben een vergunning aangevraagd. 

 

http://www.kunstlijnlunteren.nl/


3 
2017-05-29  DR-verg. in RABOzaal Westhoffhuis 

 Def. 

 

 

JH Veen/MVL  over bromfietsers door de Dorpsstraat: dit mag niet.  

Geen klachten, geen handhaving.   

Bestuurslid Van Galen over parkeren in De Polle:  nog steeds parkeren op de stoep. 

Geen handhaving. 

 

Raadslid Kool:  in Spoorstraat/Oranjestraat liggen vaak klinkers los en worden 

vastgelegd dmv opvullen met grind.  Dit is een kostbare oplossing!  Andere oplossing? 

 

Dhr. W. Roelofsen: 

1. Onderhoud wegen, groenvoorziening, enz. Overleg met Arnhem en Zoetermeer is 

onnodig. Bewoners hebben voldoende ervaring om dit zelf op te lossen 

2. Burgerparticipatie: werk van ambtenaren wordt aan burgers over gelaten, lees 

bezuiniging.  De Valk is een hechte gemeenschap en lossen veel zelf op  ‘omdat de 

gemeente er niets van bakt’ is de opmerking.  

 

Bestuurslid Van Galen heeft nogmaals een dringend verzoek over de Westzoom 

1. Verlichting langs de Westzoom 

2. Fietspaden ZEER  URGENT !! 

 

6. Presentatie UVP2017  

1. Even voorstellen. 

Lucie Theunissen, adviseur Integrale Programmering en verantwoordelijk voor 

proces rondom de Integrale Programmering. 

 

Jasper Visser, wijkbeheerder: 

onderhoudt contacten met de burger en Dorpsraad en is schakel tussen burger en 

Integrale Programmering.  

 

KIP, de digitale kaart voor de integrale programmering; hierin worden alle 

planningen verzameld en afgestemd 

 

2. De Integrale programmering 

Toelichting op het proces en de rollen van de adviseur en de wijkbeheerder 

 

3. Wat kunnen we met Integrale Programmering voor u betekenen ? 

 

4. Vragen of suggesties ? 

 

Het is een mooie presentatie die u zelf kunt inzien via www.lunteren.com/dorpsraad 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben na deze presentatie dan kunt u zich richten 

tot Jasper.visser@ede.nl, telefoon 14 0318.  Jasper is in eerste instantie ons 

aanspreekpunt.  

 

Schroom niet om Lucie te mailen via  Lucie.theunissen@ede.nl, telefoon 06-53366709 

 

 

http://www.lunteren.com/dorpsraad
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7. Sluiting 

Bestuurslid Van Galen bedankt Lucie Theunissen voor het uitgebreid verslag en de  

complimenten voor de uitleg op deze avond, ondanks de hitte. 

De presentatie wordt geplaats op de website www.lunteren.com  als bijlage bij de 

notulen van deze avond.   

 

Attentie:  maandagavond 12 juni a.s.  uitwerkavond Levend Landschap Lunteren en dit 

heeft ook te maken met bomen, waar vanavond over gesproken is.! 

 

Uit handen van de secretaris ontvangt Lucie Theunissen  ‘Lunteren, aangenaam  

      middelpunt van Nederland’. 

 

Einde vergadering 21.40 u 

          

     Oproep secretaris 

     Is uw mailadres gewijzigd of gaat u  verhuizen?   

     Geef het aub door aan het secretariaat, zodat wij het ledenbestand up to date kunnen  

     houden.       Mailadres secretariaat:  dorpsraad@lunteren.com          

http://www.lunteren.com/
mailto:dorpsraad@lunteren.com

