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Secretariaat Dorpsraad Lunteren 

Tav Rienke Valstar - Burghouts 

p/a Stationsstraat 43          

6741 DH  Lunteren 

Tel. : 0318 486113   

 E-mail:    dorpsraad@lunteren.com 

 Website: www.lunteren.com/dorpsraad 

Twitteraccount:  

 http://twitter.com/LunterenDR 
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering van maandag 27-02-2017 
Locatie: RABOzaal in het Westhoffhuis 

 
Aanwezig:  50 personen 
 

Afwezig met kennisgeving:   
Dhr. W. Blankenspoor (bestuurslid), Mw. Beek-Blok, mw. M. Fink, dhr. L. Fraanje, dhr. E. Hendriks 
(bestuurslid), dhr. R.O. van Heukelom, mw. H. van Heukelom-Koren, dhr. C. Lugard, dhr. H van de 
Meene, dhr. J. Peereboom, dhr. B. Peereboom, mw Y. van der Ploeg, mw. E. van Roekel, hr. Rooij  
(VvE Goudsberg), mw. Van der Sman, dhr. M. Vaarkamp, dhr. Veldhuizen, mw. I. van de Voort (raadslid 
CDA),  dhr. H. Voorveld, mw. M.  van de Wetering 
  
Aanwezig namens gemeente Ede: Matthijs Bouwman/gebiedsmanager De Dorpen 
Aanwezig namens de politie:  Bart Bosman en Rick Wouters 
Aanwezige gasten:  dhr. A. Hultink/Malkander, dhr. W. Bloemendal/koster Oude Kerk, dhr. Teake 
Boersma/fractievolger CDA en wethouder Willemien Vreugdenhil/Buitengebied. 
 

1. Opening 
Voorzitter Ozinga is blij met de grote opkomst en is verheugd dat hij in de zaal politici, 
politie, wethouder, middenstand, Museum Lunteren mag verwelkomen. Welkom!       
Afwezig zijn de bestuursleden Wim Blankenspoor (ziek) en Eli Hendriks (vakantie) 
 

2. Mededelingen en Post 
        Mededelingen van de voorzitter 
        Voorzitter blikt terug op 2016. Het 1e halfjaar bestond uit de problemen AZC. Persoonlijk  
        had hij hier een goed gevoel over, maar Lunteranen stonden ook haaks op elkaar. Hij  
        prees de voortreffelijke leiding van Arjen Droog.  Hoe goed konden wij ook met elkaar  
        omgaan. 
 
        Wat is er bereikt 

 GCL: er komt een veilige oversteek voor bezoekers bij het Medisch Centru 

 Blikvangers om blikafval in te deponeren door de schoolkinderen, fietsend tussen 
Barneveld - Lunteren en Ede - Lunteren 

 Realiseren rotonde Postweg, waarop raadslid Kool zegt dat alle Raadsleden dit in 
ogenschouw gaan nemen. 
 

Speerpunten 

 verlichting en fietspad langs de Westzoom 

 Rotonde Westzoom/Klomperweg 
 

mailto:%20dorpsraad@lunteren.com
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Vervolg Speerpunten 
 

 ‘Gat’ opvullen  in de Dorpsstraat (AH) 

 Goedkope woningen / sociale woningbouw 

 Pilot rondom knip Julianastraat.  Lunteren Nrd. (komend vanaf de A30) en Lunteren Zd. 
(komend vanaf de Westzoom).  Deze bebording wel realiseren, geeft minder verkeer 
op deze routes.  

 
 
Ingekomen Post 
 
Uitnodiging KNA voor het Winterconcert op 11 en 18 februari in Congrescentrum  
De Werelt. 
 
Uitnodiging  Museum Lunteren voor de opening van de expositie ‘De Toverlantaarns’   
in Partycentrum Floor op vrij. 17-02-17 om 15.30 uur.  
 
Uitnodiging MALKANDER voor NL DOET op 11 en 12 maart a.s.  van 10.00-12.00 u.   
Inschrijving was uiterlijk 31 januari 2017.  Zie website  www.nldoet.nl. 
 
Uitnodiging Netwerkbijeenkomst op donderdag  16 maart a.s. 
Locatie Het Kernhuis, Parkrand 60, Ede 
 
Uitnodiging Groen Links voor Landelijke Opschoondag op zaterdag 25 maart a.s. van 
10.00-1200 uur.  De uitnodiging hiervoor is u op 15 februari jl. toegezonden. 
  
Uitnodiging Eetbaar Ede (EE) . 
Voorjaarsbijeenkomst Stadslandbouw in de Heidebrouwerij te Ede, Nieuwe Kazernelaan 2 
Woensdagavond 29 maart 2017 vanaf 20.00 uur (zaal open om 19.45 uur). 
 
Uitnodiging Malkander:  scholingsaanbod voor vrijwilligers. 
De uitnodiging is u toegestuurd op 23-02-17 

 
3. Verslag Dorpsraadvergadering 28-11-2016 
        Inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd 
 
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 29-02-2016  

Inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd 
 
5. Jaarverslag 2016  
        Vz. Ozinga zegt dat er bij Cie. Communicatie een fout is geslopen door 3 mensen niet te  
        vermelden.  Toegevoegd worden de heren Moraal, Tichelaar en Vaarkamp en excuses. 
 
6. Financieel jaarverslag 2016 
        Penningmeester Van Galen geeft toelichting op het jaarverslag. Thuis vergaderen scheelt  
        geld. De ontvangen subsidie voor 2016 was € 2420,-. Wij leven puur van de gift van de  
        gemeente Ede.  
 
7.  Verslag Kascommissie 
        Henk Schut en Willem Klok hebben de stukken gecontroleerd en akkoord bevonden.  
        Perfect werk van de penningmeester. 

http://malkander-ede.us7.list-manage1.com/track/click?u=9da5b5a8415b483e5c9b6aed1&id=07995616e6&e=dcc505ded7
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8. Benoeming nieuwe kascommissie 2017 
       Henk Schut en Marcelle van Leeuwen 
 
9. Samenstelling bestuur 

Auke Ozinga (Vz), Jaap van Galen (penningmeester) en Rienke Valstar-Burghouts  
(secretaris) gaan nog 1 jaar door, maar vernieuwing en verjonging is dringend  
noodzakelijk. Voorzitter Ozinga meldt met blijdschap dat Jeffrey Floor ons bestuur komt 
versterken. Hij is architect van beroep, waar we heel blij mee zijn.  Jeffrey was aanwezig, 
ondanks de verjaardag van zijn partner. Hij gaat eerst nog een wereldreis maken. Wij 
wensen hem veel plezier  
 

 
10. Nieuws uit Lunteren 
       Gebiedsmanager De Dorpen/Matthijs Bouwman komt vertellen over Lunteren Doet,  
       onderdeel van Ede Doet.  Er blijken wat misverstanden over te bestaan.  Ede Doet  
       wordt uitgerold naar Lunteren en 2 Edese wijken en is bedoeld als financiële ondersteuning  
       om je buurt leuker,  beter of mooier te maken.  
       Als iemand een leuk initiatief heeft dan kan de initiatiefnemer zich hiervoor aanmelden.  
       Binnen vijf werkdagen krijgt hij/zij een reactie of het initiatief is goedgekeurd. Het moet  
       wel een maatschappelijk doel dienen.  Er worden driemaal per jaar waarde cheques bij  
       alle adressen in de wijk  bezorgd. Door middel van de waarde cheques kan het initiatief  
       worden verwezenlijkt. De waarde cheques kunnen worden ingezameld door de  
       initiatiefnemers.  Hij of zij kan op deze manier sparen voor het initiatief, bijvoorbeeld een  
       ouderen bewegingsdag, boomspiegels of een kruidentuintje.  Zie ook www.ededoet.nl 
       Vanaf 1 maart komt er een brief op elk adres en later een artikel in de Lunterse Krant half  
       maart komt de eerste van 3 cheques in de brievenbus. 
 
11. Rondvraag 
       Jan Visser/Bisschopweg heeft problemen met de vele vrachtwagens die over de  
       Bisschopweg rijden op weg naar een opslagplaats voor houtsnippers aan de  
       Barneveldseweg en later weer naar een gasverwarmingsverbrandingsoven in Ede. (waar  
       snippers verbrandt worden), ze rijden met 60/70 km. over de weg. Vz. Ozinga zegt dat dit  
       aangekaart wordt als er weer een BO is met de gemeente Ede.  Tevens zegt hij dat de  
       infrastructuur nog niet is afgerond, waarop  bestuurslid Van Galen zegt dat de laatste  
       telling  van vrachtwagens ongeveer gelijk is op: Scharrenburgersteeg, Bisschopweg en  
       Dorpsstraat.  
 

       Jaap van Ravenswaaij Vz. Museum Lunteren 

       In samenwerking met Vrienden van het LBB en Stg. Het LBB komt er op de bovenste  

       verdieping van de Koepel een dependance van het Museum, realiseerbaar zomer 2017. 

 Expositie Toverlantaarns bevat 60 unieke exemplaren 

 01-03-17/14.00 u:  woensdagmiddag een speciale kindermiddag voor expositie 

Toverlantaarns 

 02-06-17: expositie Jac. Gazenbeek 

 ½  september: expositie de Hoed en Hoed in de kunst 

 ½  december:  expositie schatten van Lunteranen 

 

 

 

 

http://www.ededoet.nl/
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12. Levend Landschapsbeheer Lunteren 
Na een korte pauze geven Wim Kuster (adviseur Natuur en Landschap afd. Ruimtelijke 

Ontwikkeling gemeente Ede)  en ir. Freek Aalbers (Stg. Landschapsbeheer Gelderland) uitleg 

over Levend Landschapsbeheer Lunteren. Welke ideeën voor de omgeving leven onder 

bewoners?  Hoe leiden ideeën tot uitvoering in het landschap en hoe kan de aanpak levend 

landschap hierbij helpen.  Dit was de inleiding voor de grote bijeenkomst Levend 

Landschapsbeheer Lunteren op maandag 27 maart 2017. 

 

 

Vragen: 

Jaap van Ravenswaaij vraagt hoe betrokken de scholen hierbij zijn? Leraren Harskamp 

waren aanwezig.  Levend Landschapsbeheer is  niet afhankelijk van de gemeente Ede. 

 

Mw Star vindt dat er concurrentie is met het LBB. De Stg. Zorg voor landschap is hier de 

katalysator en voorzitter Ozinga zegt dat er VELE vrijwilligers zijn in ons dorp. De 

uitvoering hangt af van mensenhanden. Men vindt wel dat de boeren hierbij betrokken 

moeten worden, waarop Kuster zegt dat IEDEREEN wordt uitgenodigd. 

 

Hr. Pluimers vraagt wat de identiteit van Lunteren is? Antwoord: dat bepalen jullie zelf.   

In september komt Landschap Ede op de markt. 

 

Hr, Jaap Vaarkamp vraagt naar de ToekomstVisie Lunteren: weer uit de kast halen? 

Hij overlegt met Jaap van Galen.  

 

Wethouder Willemien Vreugdenhil / Buitengebied haakt aan op de discussie,  Alle 

landschappen worden in een boek in beeld gebracht.  Dit ligt –straks-  ter inzage bij de 

VVV’s.  Tevens een impuls voor de vakantiegangers. 

 

Hierna worden Matthijs Bouwman, Wim Kuster en Freek Aalders bedankt  voor hun 

presentaties en een ieder bedankt voor zijn of haar bijdrage. 

 

Tot ziens op maandag 27 maart 2017 in de RABOzaal van het Westhoffhuis. 

 

13. Sluiting 
        21.35 u einde vergadering.  
 
 


