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 25-09-2017
Aanwezig: circa 65 personen
Afwezig met kennisgeving:
Dhr. H van Beek, dhr. A. Droog, fam. Van Leeuwen, dhr. Lugard, Vz. A. Ozinga, dhr. A. Pluimers,
dhr. J.van Ravenswaaij, mw. E. van Roekel, mw. E. van der Sman
Aanwezig namens gemeente Ede: dhr. Niek vd Brink/ChristenUnie
Afwezig namens politie: Bart Bosman, Rick Wouters
Afwezig namens de gemeente Ede: M. Bouwman/Gebiedsmanager De Dorpen
1. Opening
Bestuurslid Van Galen opent de vergadering, omdat onze voorzitter Ozinga afwezig is.
Het was niet mogelijk om even snel uit Zeeland heen en weer te reizen.
2. Mededelingen en Post
Mededelingen
Wij verwelkomen ons nieuwe lid Anne Jan Telgen; voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21-03-2018 staat hij namens het CDA-Ede op de 7e plaats.
Ingekomen Post:
Uitnodiging Doesburger Eng
Zaterdag 9 september jl. vond het Oogstfeest plaats bij de Doesburger Molen op de
Open Monumentendag
Uitnodiging Museum Lunteren
Opening spraakmakende expositie ‘De Hoed’ vond plaats op 15-09-17 in
Partycentrum Floor. Hoeden te zien van Kamerleden en oud-kamerleden
Uitnodiging Koepelcommissie
Voor het jazzconcert dat op 17 september jl. heeft plaats vond bij De Koepel
Uitnodiging voor netwerkbijeenkomst Gebiedsmanagers heeft plaats gevonden op
21 september jl. in gebouw Ina Ama in Lunteren.
3 Gebiedsmanagers Keijzer, Zonnenberg en Hussainali verzorgden het programma.
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Uitnodiging Gem. Ede en Malkander
Onderwerp: wijziging collectieve vrijwilligersverzekering.
Op maandag 2 oktober a.s. bijeenkomst om 19.00 u in het Raadhuis Ede.
Aanmelden bij Danielle Bor van Malkander
Telf. 0318-208080 of via e-mail dbor@malkander-ede.nl
Woonstede
Zaterdag 7 oktober a.s. is De Dag van het Huren van 10.30-14.30 u in Ede.
Loop binnen voor de informatiemarkt aan de Telefoonweg.
Kern met Pit
Idee voor je buurt of wijk, bijv. aanleggen van een speeltuin? Doe mee om je dromen
waar te maken. Schrijf je in voor 31 oktober 2017 via www.kernmetpit.nl of bel
026-445 5146 voor informatie.
3. Verslag Dorpsraadvergadering van 26-06-2017
Tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd
4. Nieuws uit Lunteren
a. Irene van de Voort/raadslid CDA stopt in 2018
b. Vragen over AH: onbekend wanneer er gebouwd gaat worden.
c. Herontwikkeling locatie Bethelkerk: bestuurslid Jeffrey Floor/architect was
aanwezig op de informatieavond 20-09-17 in de Bethelkerk in Lunteren. Huidige
locatie De Bongerd aan de Reeënlaan komt aan de zijde van de Bethelkerk
Huidige locatie De Bongerd aan de Bisschopweg komt aan de Vaarkamper Engweg.
d. Beide huidige locaties komen hiermee te vervallen. (zie Lunterse Krant 23-09-17)
e. Terrein achter KNA-gebouw: problemen met bouwen ivm aan- en afvoer, daardoor
is het nog niet verkocht
5. Rondvraag
a. Jan Visser/Bisschopweg over waterplan ivm overtollig water in diverse dorpen.
Straten worden sloten bij hevige regenval. Irene vd Voort zegt dat het de
aandacht heeft. Ze ontvangt foto’s van Jan. Aandachtspunt bij B&W.
b. Melding gemaakt over toestand fietspaden op De Goudsberg. Probleem fietspaden
is bekend en wordt meegenomen als aandachtspunt bij B&W
c. Meedenken om afval van de straat te halen; blikvangers zijn toegezegd, maar niet
geplaatst.
d. Mw. Schoorl-Markus heeft 2 vragen
1. wordt er aandacht besteed over het nieuwe vliegveld bij Lelystad?
Bestuurslid Van Galen zegt dat de Dorpsraad hier niets mee gedaan heeft.
2. Looppad naar GCL? Dit heeft nog steeds onze volle aandacht. Na een gesprek
hierover en het aandragen van, n.o.m , verbeteringen in dat plan hebben wij
niets meer vernomen. Er is een mail gestuurd naar betreffende ambtenaar.
e. Hr. Karsten vraagt om trottoir te verlengen van de Klomperweg richting
De Haverkamp. Voor de bocht op de Klomperweg houdt het trottoir op. Bestuurslid
Van Galen zegt dat er toezegging gedaan is voor een rotonde Postweg/Westzoom
en Klomperweg/Westzoom. Niet alles tegelijk.
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f. Hr. Jaap Vaarkamp vraagt naar de uitslag va de eenrichtingsproef Julianastraat.
Bestuurslid Van Galen zegt dat het advies bij de gemeente ligt en wachten op
antwoord. Gemeente Ede is verbolgen over het interview met Marcel Degenhart
door Freek Wolff in Ede Stad van 13-09-2017. Verder regelt de gemeente dit.
g. Fotoplaten tijdens OLD ziet men graag terug komen om ‘het AH gat’ uit het zicht
te houden.
h. De heer Veen van de middenstandsvereniging vertelt dat in de tweede week van
oktober 2017 de vergunning wordt verleend tot het bouwen van de parkeergarage.
Als de AH dan niet binnen 3 maanden aan het bouwen is, dan wordt de vergunning
van AH op de Klomperweg niet verlengd.
6. Presentatie: toekomstige dienstverlening Rabobank door Geurt Boon/
directievoorzitter en mw. Therèse van der Kolk/manager Particulieren
Via een presentatie werd ons e.e.a. meegedeeld. Rabobank, ING en ABN Amro gaan
landelijk samenwerken om een acceptabele oplossing te vinden voor chartale
geldvoorziening, zodat iedereen in Nederland binnen een kleine reisafstand geld kan
opnemen en kan storten. Dit betekent dat in Lunteren onze geldautomaat en wellicht
ook het stortautomaat elders geplaats worden, in een soort van pinbox. De apparaten
blijven niet in het huidige pand achter, omdat mogelijke bewoning in hetzelfde pand
een onveilige situatie kan opleveren. Daarom wordt er bij nieuwe situaties gekozen
voor een stand alone situatie, bijvoorbeeld door een Pinbox.
Het oude gebouw van de Rabobank in Lunteren is verkocht aan Geurt Veldhuizen.
Wat er met het gebouw gaat gebeuren: geen idee. Het is verkocht.

De Rabobank gaat niet uit Lunteren, alleen het gebouw verdwijnt. De
dienstverlening blijft, alleen op een andere locatie en wellicht in een iets
andere vorm. In 2018 zal dit verder vorm krijgen, omdat de Rabobank in de
samenwerking met de andere grootbanken eerst de apparaten van de
Rabobank elders in Lunteren gaat vestigingen. Zodra hier meer over bekend is
en over de alternatieve locatie voor de dienstverlening van advies en
dagelijkse bankzaken, dan zal de Rabobank dit laten weten. In ieder geval is
uiterlijk per 31-12-2018 het pand verkocht. Het kan zijn dat de Rabobank
eerder dan 31-12-2018 uit het pand gaat omdat de alternatieve locaties voor
de apparaten en de dienstverlening bekend zijn en betrokken kunnen worden.
Uiteraard communiceren zij vroegtijdig als dit zo is en waar de klant dan voor
welke bankzaken en apparaten vervolgens terecht kan!

Bestuurslid Van Galen bedankt Geurt en Therese voor de heldere en duidelijk uitleg
en de aanwezigen worden bedankt voor de belangstelling.
Uit handen van de secretaris ontvangt Geurt Boon een flesje en
Thérèse van der Kolk het boekje ‘Lunteren, aangenaam middelpunt van Nederland’
7. Sluiting
Bestuurslid Van Galen sluit om 21.15 uur de vergadering.
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