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 26-06-2017
Aanwezig: circa 85 personen
Afwezig met kennisgeving:
Dhr. G.v.Dalen, Dhr. P. de Groot, dhr. E.J. Moraal, dhr. J. van Ravenswaaij,
mw. Van Riessen, mw. E. van Roekel, dhr. W. Roelofsen (ziek), mw. Schoorl-Markus,
dhr. J. Tersteeg, Dhr. M. Wormgoor,
Aanwezig namens gemeente Ede: verkeerskundigen Daniel Willems en mw. Eli Schapendonk
Afwezig namens politie: Bart Bosman
Afwezig namens de gemeente Ede: M. Bouwman/Gebiedsmanager De Dorpen en
W. Schaafsma.
1. Opening
Wat een volk! Welkom aanwezigen, pers, gemeente Ede, leden en de Julianastraat is
duidelijk aanwezig. Het onderwerp is duidelijk. Nieuwe leden kunnen zich – kosteloos –
inschrijven. Hoe meer leden, hoe groter het draagvlak is richting de gemeente Ede
meldt Vz. Ozinga.
2. Mededelingen en Post
Mededelingen
Wout Roelofsen is zaterdag 17 juni jl. gevallen en heeft zijn heup gebroken.
Secretaris Dorpsraad heeft hem donderdag 22 juni jl. kort bezocht in het
ziekenhuis. Hij was blij en liet iedereen hartelijk groeten. Vandaag voor revalidatie
naar Norschoten. Wijn wensen hem veel sterkte toe.
Ingekomen Post:
UITNODIGING van de Rabobank.
Onderwerp: Cybercrime aanvallen
Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, neemt u op donderdagavond 29 juni in
Golden Tulip Heerlickheijd van Ermelo mee in de wereld van cybercrime.
Programma en aanmelden
18.45 uur Ontvangst
19.30 uur aanvang Tafelgesprek olv Peter R de Vries
21.30 uur Afsluiting met aansluitend een netwerkborrel
Aanmelden via communicatie.gv@rabobank.nl Vol is vol.
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Evaluatie Verkeersproef Lunteren.
Mailberichten ontvangen van:
Derk Berends, Daniel Boers, Gert & Fieneke van Dalen, Marcel Degenhart,
Cor van den Haar, Dinant Hardeman, Adrian Herf, Hermien de Jong, Dick de Jong,
Cees Keijzer, Joop Moret, Marjan van Riessen, J. van der Steege, Mw. Teunissen,
A. van den Top, Ab Welgraven.
Uitnodiging Koepelcommissie
HARRY SACKSIONI & TIN SOLDIERS SIXTIES BAND
Zaterdagavond 1 juli aanvang 20:00 uur, openluchtconcert De Koepel
Burgercomité Valleilijn Ede in oprichting:
Onderwerp: kwartierdienst Valleilijn.
Omwonenden en belangstellenden konden op woe. avond 21 juni jl. om 19.30 u terecht
bij Ondernemerscentrum Noorderkerk Ede, Amsterdamseweg 9 te Ede
6711 BE Ede ( 0318 308415 ). www.valleilijnede.nl of info@valleilijnede.nl
Deze uitnodiging is te laat door ons ontvangen om door te sturen.
Uitnodiging gemeente Ede
Netwerkbijeenkomst 21 september a.s.: In gesprek met de Edese gebiedsmanagers.
Locatie gebouw Ina Ama, vd Duijn v. Maasdamstraat, Lunteren
Tijdsduur: 14.45 – 17.30 uur
3. Verslag Dorpsraadvergadering van 29-05-2017
Tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd
4. Nieuws uit Lunteren
Geen
5. Rondvraag
Hr. Nijburg vraagt hoe het zit met de Plaggenweg. Bestuurslid Eli Hendriks zegt
nog niets te weten. De manier van handhaven ligt bij de gemeente Ede.
6. Evaluatie Verkeersproef Lunteren
Bestuurslid Eli Hendriks (Vz. Werkgroep Verkeer) geeft vooraf een uiteenzetting over wat
vooraf ging aan de totstandkoming van de verkeersproef Julianastraat, zie onderstaand
Totstandkoming proef Julianastraat
In april 2013 is het bestuur van de Dorpsraad benaderd door een afvaardiging van
een aantal winkeliers, onder leiding van Marcella van Leeuwen, met het verzoek steun
te verlenen bij het College van B&W, tot heropening van de Dorpsstraat. Aanleiding
was de economische situatie van de winkeliers die door de afsluiting van de
dorpsstraat omzetverlies leden. Uit een onderzoek uitgevoerd door studenten van de
Hoge School Ede bleek de oorzaak gelegen te zijn in de verkeerssituatie van
Lunteren.
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De toenmalig wethouder Van de Weerd heeft zijn medewerking verleend om de
verkeerssituatie in Lunteren te laten onderzoeken.
In 2014 is door verkeersdeskundigen van de Gemeente een verkeersonderzoek
gedaan naar de verkeerssituatie. Dit onderzoek is voor de inwoners van Lunteren
gepresenteerd in november 2014 bij de Lunterse Boer. In dit onderzoek zijn een
aantal varianten gepresenteerd, waarbij als randvoorwaarden waren:
- geen infrastructurele aanpassingen nodig;
- verkeersveilige situatie.
De uitgangspunten waren:
- ontlasten Westelijke Parallelweg;
- ontlasten route langs station;
- ontmoedigen negatie éénrichtingsverkeer;
- vereenvoudiging verkeerscirculatie.
De Gemeente heeft toen de Dorpsraad verzocht met een advies te komen.
De Dorpsraad heeft hierbij ondersteuning gekregen van de verkeersdeskundigen van
de Gemeente.
Doelstelling Dorpsraad: een advies uit te brengen aan de Gemeente inzake
openstelling Dorpsstraat en een verbeterde verkeerscirculatie in Lunteren met
voldoende draagvlak van de inwoners.
In mei 2015 is er een werkgroep gevormd van leden van de Dorpsraad, de Lunterse
middenstandsvereniging, de initiatiefnemers tot openstelling van de Dorpsstraat,
een verkeersdeskundige van VVN en twee leden van het dagelijks bestuur van de
Dorpsraad. Deze werkgroep is aantal keren bijeen gekomen, waarbij al snel duidelijk
werd dat met name de middenstandsvereniging tegen openstelling van de
Dorpsstraat was. Ook de gemeente heeft aangegeven dat er dusdanige aanpassingen
moesten worden uitgevoerd voor de openstelling dat dit financieel niet haalbaar zou
zijn.
Door de verkeersdeskundigen zijn in de winter 2015/voorjaar 2016
verkeerstellingen uitgevoerd om te komen tot een aantal varianten waarbij de
volgende vragen als leidraad dienden;
- hoe kunnen we de verkeersdruk eerlijker verdelen over oost en west?;
- hoe kunnen we de verkeerscirculatie makkelijker en logischer maken?
Uitgangspunten voor deze varianten waren;
- gesloten Dorpsstraat;
- zo min mogelijk omrijden;
- logischer structuur in de verkeerscirculatie;
- voorkomen hoge verkeersintensiteiten op kleine straten;
- variant moet fysiek mogelijk zijn (geen aanpassingen aan de weg).
Uiteindelijk heeft de werkgroep in samenspraak met de verkeersdeskundigen
gekozen voor de huidige proef om te bezien of hier voldoende draagvlak voor is bij
de inwoners van Lunteren.
Hierna kan men vragen stellen, maar Vz. Ozinga zegt niet door elkaar heen te praten
en rustig naar elkaar te luisteren. Er is voldoende tijd beschikbaar.
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Daniel Willems/verkeerskundige geeft de uitslag van de telslangen.
Hr, Marcel Degenhart/Julianastraat vraagt of telslangen langer kunnen blijven
liggen. Er is toename verkeer Julianastraat en er is een passeerprobleem ter hoogte
van de Postweg.
Het is een serieus aandachtspunt en wordt meegenomen naar het BO-overleg op
5-7-2017
Vz. Ozinga: noem uw naam, straat en stel uw vraag.
Hr. Marcel Degenhart/Julianastraat:
Wie heeft veiligheidsanalyse geanalyseerd?
Antwoord Pieter Kool/Oranjestraat en Raadslid SGP: de gemeente Ede.
Degenhart vraagt: WIE? Bestuurslid vraagt waar hij naar op zoek is,
Degenhart zet vraagtekens naar de deskundigheid.
Hr Daniel Boers/Julianastraat:
Hij vind dat er geen antwoord komt.
Er volgt een heftige discussie tussen bestuur dorpsraad, beide heren en vanuit de
zaal, maar bestuurslid Hendriks geeft een antwoord
1. Het is een gezamenlijke evaluatie
2. Mandaat dorpsraad
3. Avond beleggen om evaluatie te bespreken
4. Er is 3 jaar overleg geweest tussen gemeente Ede en Dorpsraad
5. In het BO-overleg brengen wij de klachten van Lunteranen over en worden
besproken.
Vz. Ozinga vond dat beide heren op een vergadering hadden moeten komen!
Hr, Moret /werkgroep Verkeer: 80% heeft gereageerd!
Hr. Degenhart: wat is de waarde van de enquête in samenspraak met de gemeente
Ede?
Bestuurslid Van Galen: telefonisch heeft u een duidelijk antwoord ontvangen:
Geen cijfers, maar ERVAAR!
1. Hoe ervaart u het
2. Hoe wordt het ervaren
Hr. Willemse/Hertenlaan
Verkeersdrukte op de Reeënlaan wordt als gevaarlijk ervaren (school De Bron)
Hr. V.d. Top/Julianastraat
Jullie zijn opbouwend bezig en afronden. Julianastraat éénrichtingsverkeer
Aub GEEN drempels in de Julianastraat!
Vz. Ozinga: ons gedrag aanpassen en eerlijk verdelen
Bestuurslid Van Galen: het verdriet hem zeer dat wij klagen, want het zijn de
Lunteranen ZELF.
Hr. Van de Beek/Julianastraat 28
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Wat is de reden dat het ‘stukje’ twee kanten op mocht?
Bestuurslid Hendriks: op verzoek van de Middenstand en breedte van de straat.
Hr. Harry Doest
Kruising Hertenlaan/Reeënlaan: bord Hertenlaan niet weggehaald
Antwoord Daniel Willems: Wel opdracht voor gegeven, helaas niet uitgevoerd.
Hr. Jaap Vaarkamp/Reeënlaan
Variant 3 dwingt verkeer over de Hertenlaan richting Postweg; onveilige situatie
Vz. Ozinga vraagt: hoe gaan we verder?
1. Opmerkingen op enquêteformulier worden besproken met de werkgroep Verkeer
en gemeente Ede
2. Variant 3 heeft de voorkeur: snelheid beperkende maatregelen
Hr. Mark Dalenbout/Westelijke Parallelweg
Reden één richting? Alles is bespreekbaar
1. GEEN hele straten herinrichten
2. Veranderen bebording
Opmerking wordt gemaakt over openstellen Dorpsstraat: er was te weinig draagvlak.
Vz. Ter Rahe/Middenstand: 99% wilde de Dorpsstraat dicht hebben. Er is een hele
discussie gevoerd. Conclusie: na de telling gaat de Dorpsstraat NIET open.
Hr, Wout Bloemendal/Klomperweg (voorheen Spoorstraat)
In Julianastraat rijden fietsers en scooters op de stoep.
Bestuurslid Hendriks: dit gebeurt ook in de Oranjestraat en Wilbrinkstraat.
Hr, Jan Bos/Oranjestraat
Geeft complimenten! Minder auto’s in de Oranjestraat.
7..Sluiting
Vz. Ozinga sluit om 21.10 u de vergadering. Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen
hier en op het formulier.
Na de sluiting ontstaan in de zaal her en der discussies tussen omwonende en leden.
Vier nieuwe leden hebben zich aangemeld: welkom!
De uitleg over de meetresultaten tussen 16 juni en 22 juni 2017 vindt u op de website
www.lunteren.com/dorpsraad
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
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