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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 18 juni 2018    

 

Aanwezig:   ca. 80  personen  

Afwezig met kennisgeving:   

Mw. Borggreve-Phelps, mw. Dodeweerd-Dekker, hr. P. de Groot, hr. De jong, H. Luchtmeijer,  

hr. C. Lugard, Hr. J van Ravenswaaij, mw. Vd Sman, hr. Welgraven, mw. Welgraven,  

 

Afwezig namens politie:  Bart Bosman 

Afwezig namens gemeente Ede: Boyce de Jong/fractievolger Groen Links 

 

Gasten: R. Praamstra, H.A. Zieleman, S. Waaijenberg, J.P. Bol, M. vd Berg, J. van den 

Berg, W. Bloemendal, Niek van den  Brink, J.C.H. Rademaker, mw. J.C. Bol-Dijkhuizen 

 

1. Opening 

Vz. Ozinga is blij met de grote opkomst.  Welkom aan Gerald ten Have (plannen over  

nieuwbouw AH),  Rob van Dűren over de toekomstplannen van AH en architect  

Friso Woudstra. 

 

2. Mededelingen 

Vz. Ozinga zegt dat er zorg was over de invulling van het bestuur Dorpsraad in de 

toekomst.  Blij dat wij kunnen melden 4 kandidaat bestuursleden in ons midden te 

hebben: Winia de Ruygt-Niemeijer (secretariaat en opvolgster van Rienke), Sietse 

Lugtenburg (Vz. en opvolger Auke), Erwin Pater (Verkeer en opvolger Eli Hendriks), 

Marco (financiën en opvolger Jaap van Galen) en Jeffrey is een jaar bestuurslid en 

architect.    

 

Levend Landschap Lunteren.  

Op 27 maart 2017 was er een bijeenkomst en zijn verschillende projecten opgestart, 

waarna nog een paar bijeenkomsten geweest zijn. Op de folder stond dat de 

Dorpsraad Lunteren coördinator zou zijn, maar dat is niet het geval.   

Cor van Soest doet een dringende oproep dat wij op zoek zijn naar een coördinator 

voor Lunteren.  Aanmelden bij het secretariaat, zoda wij Freek Aalbers hiervan in 

kennis kunnen stellen. 
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Post 

Uitnodiging Malkander 

19 juni 2018 informatieavond over Privacywetgeving voor vrijwilligersorganisaties in 

het Raadhuis te Ede van 19.30-21.30 uur 

 

Openlucht zomerconcert in Het Luntersche Buurtbosch 

Ellen ten Damme bij De Koepel in Lunteren op 30 juni 2018. Aanvang 20.00 uur 

 

3. Nieuws uit Lunteren 

Anne-Jan Telgen houdt een korte presentatie over hoe wij Lunteren op de kaart 

kunnen brengen. 

1. Voorstel: Lunterse oplossing bedenken wij zelf beter dan dat iemand anders voor 

ons denkt. 

2. Doel: integraal plan voor wonen, werken, wegen, winkelen en ontspannen 

3. Middel: werkgroep in het leven roepen die dit uitwerkt (dorpsraad, OLO leden, 

Lunterse Keien-leden, Makelaars, Middenstand en belangstellen. 

4. Eindproduct: integraal plan die de dorpsraad aan het college van B&W van Ede 

kan aanbieden in juni 2019. 

5. Eigenaar van de opdracht/plan: is dorpsraad Lunteren 

 

Wout Roelofsen heeft het over de woningbouw en parkeren, waarop raadslid Pieter 

Kool /SPG  zegt dat, als de mensen zich netjes gedragen, er niets aan de hand is.  

De bewoners hebben veel auto’s en zorgen zelf voor parkeeroverlast. 

 

Peter Zuurbier over de Valleilijn: 3 aandachtspunten 

1. Valleilijn 

 Provincie Gelderland wil nog steeds een kwartierdienst: snelheid trein moet 

gegarandeerd worden. Sneller rijden = ‘kantelen’ 

 Overleg met ProRail en Provincie Gelderland 

Of technisch mogelijk, of kanteling spoorbaan, of BP gemeente Ede wijzigen 

 

2. Overgang Algemeen 

 Zoveel mogelijk overgangen sluiten ivm veiligheid 

 In 2013 heeft Arcadis gekeken naar de veiligheid en het sneller tijden van de 

treinen. Na de zomer komt een geactualiseerde nota van Arcadis, maar wat 

betekent dit voor de buurt. 

 

3. Onderstation 

 Nieuwe treinstellen: 2 treinstellen worden in de spits aan elkaar gekoppeld. 

Extra kracht (tractie) is nodig om trein in gang te zetten; heeft meer 

capaciteit nodig.  Gebouw, waarin technische voorziening is om 2 treinstellen 

sneller op gang te krijgen.  Op 5 juni jl. was er overleg in De Wormshoef over 

het plaatsen van een onderstation: waar plaatsen of helemaal niet. ProRail: 

voorlopige conclusie: tussen de bomen tegenover drie adressen aan de 

Spoorstraat . Ben je het hier niet mee eens dan procederen bij de Raad van 

State en dat duurt ca. 2,5 jaar. 
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Op een vraag of dit station niet ondergronds kan? Technisch en financieel niet 

haalbaar. Bedoeling is om steeds meen mensen in het OV te krijgen. Men is nog 

volop in discussie en onderzoek.  

 

 

Presentatie Gerald ten Have: geeft een samenvatting nieuwbouw Albert Heijn 

Supermarkt aan het Wilbrinkplein. Onder de nieuwe AH komt een parkeergarage en 

daarboven 6 grote  (ca. 140 m2)  appartementen met een binnentuin. 

Parkeergarage onder AH heeft plaats voor 46 auto’s en vanuit de parkeergarage 

vindt ook bevoorrading plaats. Gevraagd wordt naar de samenwerking met de DEKA: 

dat is een heel lang verhaal, waarop verder niet kon worden ingegaan. 

Parkeren is gratis met een blauwe zone van 2 uur. Winkel dicht: parkeergarage wordt 

afgesloten.  Consumenteningang aan de achterkant. 

 

Rob van Dűren/planning project. 

Op 4 juli a.s. wordt de 1e paal gezet en iedereen – hier aanwezig - wordt uitgenodigd. 

Na de zomervakantie wordt gestart met graven, trillingvrij. 

Opening nieuwe AH (afhankelijk van de winter) in week 45 in 2019. 

 

 

Ten Hoor verwijst nog naar de ingang vanuit de Dorpsstraat naar de achterkant. 

Verwijst naar het voorliggende ontwerp 4/5 jaar geleden en naar de situatie in 

Bennekom.  Ten Have zegt toe e.e.a. na te kijken. 

Huidige locatie aan de Klomperweg blijft open tot de opening op Wilbrinkplein plaats 

vindt.   

Zorg om overlast verkeer: van Westzoom >Dorpsstraat >Stationsstraat >bouwplaats 

 

4. Rondvraag 

Geen 

 

5. Sluiting 

Vz. Ozinga sluit om 21.15 uur de vergadering met dank voor ieders aanwezigheid. 

 


