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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 27-11-2017    

 

Aanwezig:  50  personen  

Afwezig met kennisgeving:   

Mw. Borggreve-Phelps, bestuurslid dhr. E. Hendriks, dhr. P. ten Hoor, dhr. H. Luchtmeijer,   

dhr. C. Lugard, dhr. H. Schut, mw. B. Schut-vd Kamp, mw. N. Star, dhr. M.Wormgoor 

 

Aanwezig namens gemeente  Ede: Boyce de Jong/fractiesecretaris van Groen Links Ede en  

Peter van Leusden, Pieter Kool/raadslid SGP.   

Afwezig namens politie:  geen opgave 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen en Post 

Post 

Uitnodigingen ontvangen 

Presentatie onderzoek buitengebied van Nancy Barendregt/gem. Ede op dinsdag 

7 november van 16.30 – 18.00 u in het Raadhuis 

 

Bijeenkomst De Valleilijn in Ede op maandag 13-11-17 van 09.00 – 10.30 u. 

Uitnodiging op zondag 12-11-17 ontvangen en ter informatie naar de leden gestuurd.  

 

Platform werkdag Buurt- en Dorpshuizen op  zaterdag 18 november in Zorgcentrum 

Bethanië, Platteelhof 3 van 10.00 – 15.00 u 

 

Havé verwarming / De Stroet 

Netwerkbijeenkomst op dinsdag 21-11-17, locatie Hullerpad 34, Lunteren van 17.00-

19.00 u.  Ons bestuurslid Jeffrey Floor was aanwezig 

 

Maatschappelijk Netwerk Ede 

dinsdag 21-11-17 in zalencentrum De Brink, Brinkstraat 39, Bennekom van  

15.00 – 18.00 u 

 

Uitreiking Cultuurprijs Ede 2017 

Vrijdag 24 november in het Akoesticum, Nwe. Kazernelaan 4. Ede van 14.00–18.00 u.   

 

mailto:%20dorpsraad@lunteren.com
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Uitnodiging KNA  

Jubileumconcert 110 jaar op zaterdag 25-11-17 in manege ‘De Nieuwe Heuvel’   

vanaf 20. 00 u 

 

Thema-vond Voedselbossen en eetbare natuur. 

Locatie ‘het oude postkantoor’, Breelaan 2a in Ede van 19.30 – 22.30 u.  Aanmelden 

via eetbaarede@outlook.com  en informatie via www.eetbaarede.nl   

 

Gemeente Ede/Wim Kuster  

Presentatie van het boek  ‘Parels van de Edese Landschappen ’  op 02-12-17 in  

Landgoed Zonneoord, Zonneoordlaan 17  van 14.30 – 16.00 u 

 

Annelies Hultink, sociaal werker Malkander 

Woensdag 29 november a.s. is er een informatiebijeenkomst over wat te doen bij 

signalering van huiselijk geweld.   Bijeenkomst wordt gehouden in de kantine van VV 

Lunteren, Wormshoefweg 4 te Lunteren; aanvang 19.30 u. 

 

3. Verslag Dorpsaadvergadering 25-9-2017 

Inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd.  Secretaris krijgt complimenten over de 

goede leesbare verslagen.  

 

4. Nieuws uit Lunteren wordt verschoven naar agendapunt 7  

 

5. Rondvraag 

Albert van Prehn Wiese heeft vraag over een hekwerk dat geplaatst wordt rond het 

schietgat.  Er is een nieuwe eigenaar:  4 ha grond en particulier terrein, dus mag het. 

 

6. 1e presentatie over Villa Nieuw Boschoord door directeur Jan-Willem van Raaij 

Hij geeft een korte terugblik over vroeger toen het nog ‘De Paaseik’ heette, later 

over ging in Boschoord en na problemen over ging in Zorgvilla Nieuw Boschoord. Op  

24 oktober 2016 vond de officiële opening plaats, nadat er flink gerenoveerd was. 

De Villa bezit 15 appartementen en zijn voorzien van alle faciliteiten, waaronder  

24-uurs toezicht. Er is persoonlijke zorg op ieder moment van de dag.  

Kiezen voor Holland Zorgvilla’s is kiezen voor 7 zekerheden: 

1. Veilig wonen met zorg precies op maat 

2. Vaste gekwalificeerde zorgverleners, vertrouwde gezichten 

3. Blijvend wonen, ook als de zorgbehoefte groeit 

4. Zorgkosten wonen, dagverse maaltijden, huiselijkheid 

5. Volledige privacy en genieten van gezelschap 

6. Keuze uit verschillende, betaalbare appartementen 

7. Exclusieve villa’s: wonen op de mooiste locaties 

a. Zorgvilla Nieuw Boschoord, Bosrand 1, Lunteren 

b. Zorgvilla De Ooijman, Wrangelaan 9, Doetinchem 

c. Zorgvilla Viken, Soestdijkseweg Zuid 261, Bilthoven 

Verder wordt er gekeken naar uitbreiding op het nog braakliggend terrein: 

woonkamer uitbreiden ivm dagbesteding.  Er wordt gewerkt met 25 tot 30 

medewerkers, 7 dagen/week, 24 u/dag, allen gekwalificeerd personeel uit Lunteren. 

mailto:eetbaarede@outlook.com
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Michelle Kroeze uit Doetinchem neemt het over. Zij is 5 jaar kwaliteitsfunctionaris 

en is blij met de prominente villa in Lunteren. 

Bewoners kunnen een appartement huren en zorg inkopen met PGB. Ieder ½ jaar is er 

cliëntenraad met familieleden van de bewoners en er is zorg op maat. Ook is er 

overleg met De Honskamp ivm dementie en een zinvolle dagbesteding.  Iedere 

donderdagochtend is er een peuterochtend met moeders en ook scholen komen op 

bezoek voor dementerenden.  Visie is: zorg, die ontzorgt. 

Hr. Van Ravenswaaij vraagt wat er regulier gebeurt aan activiteiten? 

     Beweging/muziek activiteiten, meekoken, bloemschikken.  Wat zijn behoeften van  

      bewoners?  Individuele begeleiding: wandelen of naar huisarts 

Bestuurslid Van Soest: waar komt het geld vandaan?  Zorg, gefinancierd uit PGB’s en 

stukjes uit zorgverzekeringswet. 

Vz. Ozinga vraagt of je kunt reserveren?  Antw. Van Raaij: mensen komen zieker 

binnen bij Boschoord, doordat ze langer thuis blijven wonen.  

Mw. Schoorl-Markus: hondje/katje mee?  Dat is geen probleem, ook in woonkamer. 

Vz. Ozinga bedankt Jan-Willem en Michelle  voor de prettige en aangename 

presentatie. 

 

2e presentatie:  Stichting De Vraagbaak, opgericht in december 2011. 

Ella Halm gaat even terug naar het ontstaan van De Vraagbaak in een klein pandje 

aan de Dorpsstraat: van winkelhart naar huiskamer in het Westhoffhuis. 

Motto is: hulp vragen en hulp geven voor alle inwoners die tijdelijk hulp en 

ondersteuning nodig hebben. Het huidige team bestaat uit Lies, Wil en Els en het 

bestuur bestaat uit:  Johan van Veldhuizen, Willeke van Huigenbos, Chris Bonenkamp 

en Jan van der Steege.  

 Vrijwilligerswerk: aanmelden 

 Praktische hulp bij vervoer, administratie, wandelen, taalles, computer, door -

verwijzing, WMO, huisarts en rijbewijsverlenging: bel de Vraagbaak 

Sinds mei 2015 is er een groep vrijwillige chauffeurs die mensen halen en brengen 

naar de dagopvang.  De Vraagbaak is op zoek naar meer vrijwilligers, maar vrijwilliger 

zijn is niet vrijblijvend!  De Vraagbaak is telef. bereikbaar via 06-196 046 29 en via 

e-mail info@devraagbaaklunteren.nl . Website: www.devraagbaaklunteren.nl  

Bestuurslid Van Galen vraagt naar de telefonische bereikbaarheid? Op gezette 

tijden wordt mobiel ‘uitgelezen’.  

Wout Roelofsen stond aan de wieg van de Vraagbaak, maar heeft grote zorg over de 

eenzaamheid van ouderen in het dorp Er is meer eenzaamheid dan je denkt.   

Wil Welgraven zegt dat ze in contact staan met huisartsen, kerken en sociaal team. 

Wout Roelofsen wil ook verjonging zien, waarop Vz. Ozinga zegt: kijk om je heen, 

allemaal ouderen en merkt ook nog op dat er vele soorten van eenzaamheid zijn. 

Linda van Dodeweerd/Malkander zegt dat ze van alles proberen om jongeren aan te 

trekken, maar dat kost tijd.   

 

Men vindt dat De Vraagbaak meer bereikbaar moet zijn. Ella zegt dat er overleg is 

met het Westhoffhuis.  Gevraagd wordt naar kosten van de chauffeur?  Dit is € 0,19 

per kilometer.  De Vraagbaak krijgt ook subsidie. 
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De Vraagbaak is aanwezig in het Westhoffhuis op dinsdag en donderdagochtend van 

09.45 – 10.45 uur  en iedere laatste vrijdag van de maand van 16.00-17.00 uur . 

Vz. Ozinga bedankt ook Ella en haar team voor de sympathieke uiteenzetting. 

Uit handen van de secretaris ontvangen directeur Van Raaij en De Vraagbaak het 

boekje  ‘Lunteren, aangenaam middelpunt van Nederland’  

 

Auke benoemd voor het einde van de pauze de huidige situatie van de dorpsraad. 

Verjonging is nodig!!; een aantal leden (Jaap, Eli, Rienke? en Auke?) staan op het punt 

om te stoppen als bestuurslid. 

 

Na een korte pauze de 3e presentie uit ‘eigen kring’: ‘kwartierdienst Valleilijn’ door 

Peter Zuurbier.  Namens Valleilijn comité aanwezig de heer G.M. Broere.     

Vz. Ozinga zegt dat het bestuur van de Dorpsraad zich nog niet heeft uitgesproken 

over de Valleilijn, initiatief van Peter Zuurbier met zijn commissieleden Albert van 

Prehn Wiese, Liesbeth Schoorl-Markus en Henk Heineke . 

Peter begint zijn betoog met dank voor de tijd die hen geboden wordt. 

 Bijpraten over wat er speelt 

 Bijpraten over wat er staat te gebeuren 

Er zijn 2 ontwikkelingen 

 Sluiten van overwegen 

 Kwartierdienst 

Beleid ProRail 

 Sluiten overwegen waar het kan en moet (overwegen Ruitenbeekweg en 

Molenweg) 

 Verwijst naar rapport Arcadis 

Kwartierdienst 

 Doel: ieder kwartier trein Amersfoort > Ede-Wageningen 

 Ieder kwartier Amersfoort > Barneveld is reeds gerealiseerd, maar discussie 

Barneveld-Lunteren-Ede/Wageningen nog niet 

Waarom kwartierdienst? 

 Wens Provincie en Connexxion met argument: verbeteren bereikbaarheid regio 

 Concrete  reden? Trein vol in ochtendspits van 07.30-08.30, daarna bijna leeg. 

Alternatieven om bereikbaarheid regio te verbeteren? 

Hoever is de Provincie? 

 Coalitieakkoord 2015: streven naar verbeterde dienst Kippenlijn, maar 1e 

verkenning heeft grote impact 

 Statenbrief 17-10-2017 

 Belangrijkste voorwaarde: verhoging snelheid met gevolg; opheffen overgang 

Ruitenbeekweg en Molenweg 

 1e overleg van GS met gemeente Ede en ProRail over oplossingen: betrokken 

bewoners en gebruikers van overwegen meenemen in het overleg. 

 Doel is een voorkeursalternatief te hebben eind december 2017 

Er speelt veel meer 

 Hoge snelheid tot 140 km/uur, meer geluidsoverlast, waardedaling van woningen, 

veiligheid en langere sluitingstijden overgangen 

 Toegankelijkheid perron Lunteren 
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 Sociale gevolgen voor scholieren in het buitengebied 

 Verdubbeling spoorlijn nodig? 

 Samen optrekken met Burgercomité Valleilijn Ede en Doesburger Comité 

Mw. Van Leeuwen: Grotere plannen provincie, onderdeel van toekomst langs A30? 

Vervolg  Er speelt veel meer 

  Fracties gemeenteraad Ede goed informeren  

 Alles is te volgen via de website www.valleilijnede.nl  

Hierna doet Peter de oproep om je aan te melden en mee te werken aan Kippenlijn 

Lunteren Comité, respectievelijk Valleilijn Ede, waarop Vz. Ozinga met een grap 

reageert: van de club van 4 uitbreiden naar de bende van 40. 

 

Vragen? 

Henk Ouderdorp vindt de presentatie van Peter Zuurbier te gekleurd en te 

eenzijdig. Hij wil graag dat er met een open mind naar een mogelijke kwartierdienst 

wordt gekeken. De voordelen en de nadelen moeten eerst goed in kaart worden 

gebracht. Een lange termijn visie op het Openbaar Vervoer in onze regio is daarbij 

van groot belang. Het dagelijks bestuur van de Dorpsraad wordt door Peter Zuurbier 

c.s. goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de Kippenlijn. 

 

Anne Jan Telgen /CDA: langere treinen zijn besteld; nog geen kwartierdienst.  

Is er behoefte en zo ja: wat zijn de consequenties hiervan. 

 

Gemeld wordt dat er in het huidige stationsgebouw toiletten komen en een paar 

bedrijven.  

Bestuurslid Van Galen vindt de acties mooi, maar start wel met de juiste 

voorlichting.  Hij is het niet eens met ‘Ruitenbeekweg en Molenweg’. Benaming klopt 

niet .  

Vz. Ozinga bedankt Peter voor de inspanning ‘met zijn maten’. Ook meldt hij vast dat 

de Nieuwjaarsreceptie plaats vindt op woensdag 3 januari 2018 in het Westhoffhuis.  

 

Verder Nieuws uit Lunteren 

Hr. Engelen, Mielweg 36. Belangrijk is de besluitvorming. Wat wordt afgerold, welke 

invloed hebben we?   Vz. Ozinga: het bestuur zal dit bespreken met de gemeente 

Ede.  Peter Zuurbier: lijn met provincie is besluitvorming; op dit moment kunnen we 

weinig doen.  Vz. Ozinga: invloed uitoefenen.  

Bestuurslid Van Galen  meldt dat de gemeente Ede deze week beslist over variant 3. 

Zodra de goedkeuring binnen is wordt dit geplaatst op de website. Dan is er weer 

een proef van 6 weken.  Bevalt het dan wordt het definitief. Eind vlg. week (9-12-17) 

komt het in de Lunterse Krant. 

Vz. Ozinga: bezorgdheid over hard rijden van de bewoners in de Julianastraat wordt 

beperkt. 

Jaap van Ravenswaaij/Vz Museum Lunteren meldt de komende exposities 

1. Huis vol (een groot gezin);  op zoek naar voorwerpen 

2. Eind januari 2018: schatten van Lunteranen;  op zoek naar voorwerpen 

 

7. Sluiting 

Vz. Ozinga sluit om 22.00 uur de vergadering met dank voor ieders aanwezigheid 

http://www.valleilijnede.nl/

