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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 19-02-2018 
Locatie: RABOzaal in het Westhoffhuis 

 
Aanwezig:   ruim 100 personen 
 

Afwezig met kennisgeving:   
Dhr. W. Blankenspoor (bestuurslid-ziek), mw. M. Borggreve-Phelps, dhr. C. Lugard, dhr. J. Moret,  
mw. G.Rasch-Koelink, mw. E. van Roekel, mw. E. van der Sman,  
  
Aanwezig namens gemeente Ede: geen melding 
Aanwezig namens de politie:  Bart Bosman  
Aanwezige gasten:  dhr. W. Bloemendal, dhr. B Bouw, dhr. Koolschijn, Niek vd Brink/CU,  
Ruben Druiten/Burgerbelangen, mw Yvonne Maas/Burgerbelangen, mw. Gabrielle Hazeleger/ 
Gemeente-Belangen, Mw. Karin Dekker/VVD, dhr. J. Karsten, dhr. H. Haas, dhr.George de Haan/65+ 
partij, mw. Veltman/Otterlo, mw. Willemien Vreugdenhil, wethouder/CDA, mw. Vreugdenhil/CDA 
 

1. Opening 
Voorzitter Ozinga heet allen welkom en ziet veel vreemde gezichten, misschien in 
verband met politieke belangstelling.  Welkom! 

 
2. Ingekomen Post 

Mededelingen 
Mw.  Rasch-Koelink heeft afscheid genomen ivm afnemende gezondheid.  
 
Ingekomen Post. 
Uitnodigingen ontvangen van: 
 
1. Gemeente Ede voor de Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 5 januari jl.  in het Raadhuis  
 
2. Museum Lunteren voor opening expositie ‘Schatten van Lunteranen’ op vrijdag  26 

januari jl.  
 

3. Malkander:  
Presentatie Web-applicatie vond plaats  op donderdag 15 februari jl 

 
4. Landelijke Opschoondag door heel Nederland op zaterdag 24 maart a.s. 

Een schone buurt daagt uit om schoon te blijven.  
Deelnemers wordt een lunch aangeboden in het Akoesticum in Ede.  
Opgave via de mail:  schonehelden@ede.nl 
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5. Netwerkbijeenkomst op 15 maart a.s.    
Onderwerp:  Het Hart van de FoodValley.  Locatie:  zalencentrum Rehoboth aan de 
Driehoek 11 te Ede   
Aanmelden via  info@maatschappelijknetwerkede.nl 

 
6. Special FoodFloor  

Op Valentijnsdag  14 februari jl kon je kennismaken met 25 streekproducten uit regio 
Ede.  Locatie: Cultura Ede 

  
7. Lezing over de geschiedenis van de Kippenlijn, de spoorweg tussen Ede en Barneveld 

Gezamenlijke lezing, georganiseerd door Culturele Kring Lunteren, Vereniging Vrienden 
van het Buurtbosch en Vereniging Museum Lunteren, in samenwerking met de 
Koepelcommissie en SSCVL/Het Westhoffhuis  op Dinsdag 20 februari 2018 in de 
Rabozaal van het Westhoffhuis.   Presentatie door Peter van Beek/gemeentesecretaris.  
Entree €7,50 inclusief koffie of thee.  Zaal open: 19.30 uur. Lezing van 20.00 tot 22.00 u. 

 
3.     Verslag Dorpsraadvergadering 27-11-2017 
        Inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd 
 
4.     Verslag Algemene Ledenvergadering 27-02-2017  

Inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd 
 
5.     Jaarverslag 2017  

Vz. Ozinga geeft de secretaris –onder applaus- de complimenten voor het prachtige 
jaarverslag. 

 
6.     Financieel jaarverslag 2017 

Penningmeester Van Galen geeft toelichting op het jaarverslag. Thuis vergaderen scheelt  
geld. De ontvangen subsidie voor 2017 was € 2700,00. Vroeger kreeg je een x-bedrag 
subsidie per inwoner, nu wordt dit een vast bedrag voor de grote dorpen. De Cie. Verkeer 
is wat meer bijeen geweest. Wij leven puur van de gift van de gemeente Ede.  Jaap heeft 
vast een begroting gemaakt voor 2018. We zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
Vz. Ozinga bedankt Jaap voor het vele werk dat hij voor de Dorpsraad heeft gedaan en 
ook hij krijgt applaus.  

 
7.   Verslag Kascommissie 2017 
        Henk Schut en Marcelle van Leeuwen hebben de stukken gecontroleerd.  Henk vond het  
        er geweldig uitzien en Jaap wordt bedankt met applaus. 
  
8.    Benoeming nieuwe kascommissie 2018  
        Marcelle van Leeuwen en Jessica van Leeuwen. 
 
9.    Samenstelling bestuur 

 Vz. Ozinga zegt dag wij nu 2 aftredende bestuursleden hebben 
1. Jaap van Galen na 12 jaar trouwe dienst 
2. Eli Hendriks verlaat ons ivm zijn drukke werkzaamheden. Hij maakt verkeersproef 

lunteren nog af.  
Bestuurslid Wim Blankenspoor is afwezig door ziekte. 
Cor van Soest en Jeffrey Floor blijven nog. 
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2019:  we zoeken fris bloed. 
Vz. Ozinga en secretaris Rienke Valstar-Burghouts treden af. 
We zoeken een nieuwe voorziter en een nieuwe secretaris. 

 
10. Nieuws uit Lunteren 

Vz. Ozinga refereert aan het artikel in de krant over protest Reformatorische school in 
Lunteren. Wij wachten af wat de gemeente Ede gaat doen, maar binnen het bestuur is hier 
nog niet over gesproken. 

       Wout Roelofsen mist nog steeds een kort verslag van vergaderingen in de Lunterse Krant,  
       waarop de voorzitter zegt dat dit wel geprobeerd is in het verleden, maar berichtgeving      
       verkeerd in de krant kwam. 
       Jaap van Ravenswaaij/ Vz. Museum Lunteren 
       12-07-2018  Opening expositie ‘huis vol’, gewijd aan een groot gezin.      
       Materiaal is aan te leveren bij het Museum. Grens kindertal is 9 
  
11. Rondvraag 
      Wout Roelofsen:  de wijk staat op zijn kopo. Er is een inloopavnd geweest. Nu wordt de  
       Schaepmanstraat  zo smal, dat er door parkeren aan beide zijden geen vuilniswagen  
       door kan.  
       Jaap van Galen zegt dat er met de gemeente Ede aan afspraak gemaakt was: wij zouden  
       bericht krijgen bij activiteiten in het dorp, maar de dorpsraad heeft NOOIT meer bericht  
       ontvangen.  Alles zou vanuit Ede gecoördineerd worden, maar het is doodstil geworden. 
 
       Rond 20.40 uur mogen de aangemelde politieke partijen hun punten kenbaar maken voor  
       de komende 4 jaar, maar in het bijzonder wat ze willen voor Lunteren.   
          

1. Niek van den  Brink/ChristenUnie:  
2. Irene vd Voort/partij Evenwicht:  namens haar spreekt Marco Lokhorst 
3. Harry van Huijstee/lijsttrekker PvdA   
4. Sjoerd Bakker, campagneleider VVD Ede:  namens Sjoerd spreekt Karin Dekker 
5. Anne Jan Telgen/staat op verkiesbare 7e plek namens CDA-Ede.    
6. Gabrielle Hazeleger-Demmers/raadslid Gemeentebelangen Otterlo 
7. Natasja Peters, Raadslid Burgerbelangen Ede 

fractieVz. Ruben Druiten voert het woord namens Burgerbelangen 
8. George de Haan/lijsttrekker 65+ partij.   

 
Spontaan kwam raadslid Pieter Kool/ SGP nog aan het woord. Hij was niet aangemeld  

 door Ede. 
 Vz. Ozinga vond dat iedere partij zijn verhaal kon doen en daarna – als er tijd over was- 
             men vragen kon stellen. 
 
 Vanaf 21.15 uur kon men vragen stellen.   
 Wout Roelofsen aan Harry Huijstee over woningbouw.  In de Schaepmanstraat komen  
             2 huurwoningen leeg en worden verkocht. Zorg over het bouwen van starters en  
             sociale huurwoningen. Huijstee: de woningcorporatie bouwt woningen.  
             Pieter Kool/ SGP geeft antwoord op het langer thuis blijven wonen van ouderen: je  
             kunt nergens goedkoper terecht en bij renovatie gaan de huren omhoog. 
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Albert van Prehn Wiese: pleit voor dubbele bewoning in het buitengebied, inzet  
             dorpslandgoed in gemeente Ede. 
 
             Vraag aan VVD over koopzondag: geeft ondernemers de ruimte en de vrijheid om een  
             koopzondag te houden.     
 
 Jaap van Galen mist een paar belangrijke punten, door geen enkele partij genoemd: 

1. Niemand over handhaving en hij ziet graag uitbreiding hiervan. Hard nodig, omdat 
iedereen maar doet waar hij/zij zin in heeft. 

2. AZC: illegale bewoning. Niemand over gehoord en ze zitten er nog steeds 
3. AH-gat Dorpsstraat 
 
Hilco Frijlink: hij heeft goed geluisterd vanavond en neemt dit mee naar  
Alexander  Vos de Wael.  Ede is rijkste gemeente aan  natuurgebied. 

 
14. Sluiting 

Om 21.35 uur sluit Vz. Ozinga de vergadering en bedankt alle partijen die aan het woord 
geweest zijn en zich uitstekend aan de tijd hebben gehouden.   
Allen bedankt voor inzet en aanwezigheid.  Hierna werd er nog gebruik gemaakt om in 

gesprek te gaan met diverse partijen 
 
      Tot slot ontvingen wij een nieuw lid:  Sietse Lugtenburg.  Welkom.  


