
Uitbreiding dagelijks bestuur Dorpsraad Lunteren  
 
Waarom heeft de Dorpsraad Lunteren meer bestuursleden nodig? 
Sietse Lugtenburg, voorzitter Dorpsraad Lunteren: “Er gebeurt veel in Lunteren. Dat is een goed teken 
én het vraagt veel aandacht van het dagelijkse bestuur van de Dorpsraad Lunteren. Zo zijn we een 
kritische gesprekspartner in de overleggen over de Stroet IV en de Hulakker. Maar er is meer! We 
praten mee over de ontwikkeling van de Westzoom. Ook heeft de gemeente Ede ons bijvoorbeeld 
gevraagd iets te vinden van de omgevingsvisie. In deze visie wordt voor een langere periode de 
ontwikkeling van Lunteren vastgelegd. Deze omgevingsvisie is richtinggevend voor wat de gemeente 
Ede in de toekomst gaat doen. Wat wij bijvoorbeeld willen behouden, is het karakter van ons dorp en 
het buitengebied. Zo willen we graag dat het landelijke karakter ook tussen Ede en Lunteren  behouden 
blijft.  Dan is het dus nodig dat je op tijd, aan de juiste tafel, de goede dingen zegt. Anders is je beurt 
én de kans om voor Lunteren van betekenis te zijn, voorbij! Omdat al deze ontwikkelingen bovendien 
gelijktijdig onze aandacht vragen, is het nodig om het bestuur uit te breiden. 
Wij zijn verheugd dat Max Hilhorst, Wim Slotboom en Eltjo Bethlehem zich kandidaat stellen als 
bestuurslid van de Dorpsraad Lunteren. Ze brengen ervaring, levenswijsheid en expertise mee. Dat is 
niet alleen goed voor de Dorpsraad Lunteren, bovenal is het goed voor Lunteren! Lees verder en lees 
hun verhaal!” 
 
Wie is Max Hilhorst? 
“Na mijn studie elektrotechniek was ik bij SRON verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van instrumentatie aan boord van 
astronomische satellieten en later in Wageningen was ik 
verantwoordelijk voor het landbouwkundig onderzoek. Ik 
promoveerde op een bodemkundig onderwerp en leidde tot slot 
diverse nationale en internationale onderzoeken naar 
broeikasgasemissies uit de landbouw. Parallel richtte ik de 
internationale society ISEMA op voor het stimuleren en delen van 
bepaalde wetenschappelijke kennis. Als zelfstandig ondernemer 
was ik mede-oprichter van drie bedrijven voor het 
vercommercialiseren van enkele van mijn vindingen. Die vindingen 
zijn verkocht, ik ben met pensioen en zo kwam er tijd vrij om ja te 
zeggen tegen de vraag of ik bestuurslid wilde worden bij de 
Dorpsraad Lunteren; een nieuwe uitdaging! Ik schrijf nu gedichten, 
maak schilderingen en tekenfilms of combinaties daarvan. Zie 
bijvoorbeeld het boekje “Kleurrijk Lunteren” en de tekenfilm “De 
geschiedenis van Ridder Karel van de Galgenberg” (een verhaal van Theo Borggreve en ingesproken 
door Hans Fuchs) dat tijdens de komende expositie “Zwerven door de middeleeuwen” in het museum 
van Lunteren te zien zal zijn. Zo maak ik ook mijn investering in twee jaar kunstacademie, ruim 50 jaar 
later, alsnog waar. Ik ben getrouwd en de kritiek van mijn vrouw (was docente Nederlands aan Het 
Streek) is van onschatbare waarde bij alles wat ik doe. Wij hebben twee kinderen en 5 kleinkinderen, 
waarvan twee zijn overleden aan een toen nog onbekende metabole ziekte.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wie is Wim Slotboom? 
“Ik ben de oudste zoon van Antonij Slotboom, beter bekend als 
‘Ton Patat’. In mijn jeugd heb ik voor menig Lunteraan een 
zakje ‘frites-met’ geschept en een biertje getapt. Na de HBS-B 
ben ik als beoogd opvolger van mijn vader naar de Hogere 
Hotelschool in Den Haag gegaan. Tot teleurstelling van mijn 
ouders heb ik een andere beroepskeuze gemaakt en ben ik 
samen met mijn vrouw Marja naar Amsterdam verhuisd voor 
een ICT-opleiding aan de Vrije Universiteit. 
Na mijn ICT-carrière ben ik vrijwilliger geworden en heb diverse 
vrijwilligersfuncties gehad o.a. bestuurslid Rabobank Gelderse 
Vallei, penningmeester De Medewerker, penningmeester De 
Lunterse Bridgeclub, penningmeester Westhoffhuis en 
voorzitter Vliegclub Flevo. Momenteel bekleed ik nog een 
tweetal vrijwilligersfuncties: voorzitter ‘Herinrichting Lunteren’ 
(vrij parkeren) en verslaggever XON.nu. Mijn hobby’s zijn 
zingen en vliegen (met een Piper).”  
 
Wie is Eltjo Bethlehem?  
“Ik ben 64 jaar en woon inmiddels al 37 jaar in Lunteren. Ik ben 
getrouwd met Margriet de Koning, zij is geboren en getogen in 
Lunteren, wij hebben 3 dochters, 3 schoonzoons en 7 
kleinkinderen.  Momenteel ben ik werkzaam als directeur van 
het Poultry Expertise Centre in Barneveld. Daar houden wij ons 
bezig met het oplossen van vele vraagstukken die te maken 
hebben met de toekomst van de pluimveehouderij wereldwijd 
en zeker ook in de regio Foodvalley waar Lunteren deel van 
uitmaakt. Denk daarbij aan  het verminderen van emissies (o.a. 
fijnstof en stikstof) en het gebruik van regionale producten voor 
het voer van pluimvee (zoals insecten en voedselresten). Mijn 
hobby’s zijn het maken van fietstochten met de racefiets en 
lezen.” 
 
Wat is je motivatie om lid te worden van het dagelijks bestuur van de Dorpsraad Lunteren? 
Max: “Ik groeide op in Groenekan. Ooit een landelijk dorpje met een eigen karakter, dat nu klemzit en 
wordt overvleugeld door Utrecht en De Bilt. Het is mijn missie om te voorkomen dat Lunteren 
hetzelfde overkomt!” 
Wim: “Er was veel overredingskracht voor nodig om mij zover te krijgen, maar omdat ik wel het belang 
inzie van een dorpsraad voor Lunteren heb ik me kandidaat gesteld. Ik maak we wel zorgen over het 
feit of we ‘een deuk in een pakje boter’ kunnen slaan, zowel binnen Lunteren als naar de gemeente 
Ede.” 
Eltjo: “Ik heb veel aan Lunteren te danken en heb veel van Lunteren gekregen. Ik wil op allerlei 
manieren wat teruggeven aan Lunteren en haar bevolking. Lunteren is een uniek dorp met een unieke 
gemeenschap. Dat moet ook in de toekomst zo blijven.” 
 
Kun jij meerwaarde leveren aan het dagelijks bestuur? 
Max: “Samen met andere Lunteranen hebben wij kunnen voorkomen dat ProRail een onderstation 
bouwde naast ons historische stationsgebouw en op nog geen 25 meter van de woningen. Als 
actiegroep waren wij enerzijds succesvol, omdat we beschikten over goed onderbouwde argumenten 
met feiten en cijfers en anderzijds strategisch te werk gingen. Als Dorpsraad Lunteren behartigen we 
de belangen van alle Lunteranen, wat alleen kan met goed onderbouwde argumenten en strategie. Ik 
zal me over het algemeen bemiddelend opstellen, maar soms is ook een stevige, gerichte actie nodig. 
Daarbij hoop ik met mijn creatieve, onderzoekende instelling, mijn oplossingsgerichtheid en 
ondernemend karakter van toegevoegde waarde te zijn.” 



Wim: “Ik hoop bij te dragen aan actiegerichtheid, dingen tot stand brengen die er toe doen.” 
Eltjo: “Ik ben een verbinder en kan anderen enthousiasmeren en overtuigen. Ik heb veel kennis van 
het buitengebied en heb een groot netwerk in de regio.” 
 
Zijn er specifieke aandachtsvelden waaraan jij aandacht wilt schenken?  
Max: “In deze tijd is alles gericht op groei en al groeiend zal ons dorp stadse trekken krijgen en verliest 
zij haar dorpse karakter. Groei heeft ons voordelen gebracht, maar ook verschraling en de opoffering 
van bijzondere gebouwen en locaties met cultuurhistorische waarden. We zijn veel natuur en agrarisch 
gebied kwijtgeraakt en groeien langzaam naar Ede toe en omgekeerd. Denk bijvoorbeeld aan het plan 
Kernhem-Noord, een groot agrarisch natuurgebied tussen de A30, de Broeksteeg en de Lunterseweg, 
waarmee Ede wil uitbreiden tot dichtbij Lunteren. Wat mij betreft zitten er grenzen aan de groei! Een 
stad als Ede heeft gekozen voor groei, dat snap ik, maar het verliest daarmee haar oorspronkelijke 
identiteit en karakter. Dat is een keuze. Lunteren zowel als de gemeente Ede -met het oog op de 
dorpen in de gemeente- kozen voor behoud van het dorpskarakter, de agrarische omgeving en de 
natuurgebieden. Maar de gemeente Ede vergeet dat regelmatig. Als vrijwilliger bij de Dorpsraad 
Lunteren wil ik meehelpen in het streven naar een aantrekkelijk centrum, een gezonde 
leeftijdsopbouw en een stabiele woningvoorraad die is afgestemd op de behoefte van het dorp.”   
Wim: “Lunteren zou een bruisend hart moeten hebben i.p.v. een ‘boodschappendorp’ te zijn. 
Een heringericht ‘Nieuwe Erf’ lijkt me een puik startpunt.” 
Eltjo: “Ik ben inmiddels specifiek betrokken bij de onderwerpen Natuur & Recreatie en Opgroeien (zeg 
maar alles voor jeugd van 0-23 jaar oud). Verder wil ik me concentreren op het buitengebied, m.i. van 
wezenlijk belang voor de toekomst en karakter van Lunteren.” 
 
Heb je al ideeën hoe je dat kunt bewerkstelligen? 
Max: “Voor Lunteren past stabilisatie, geen groei. Dat wil niet zeggen dat we achterover kunnen 
leunen. We zullen veel werk moeten verzetten om wat we hebben te consolideren met daarbij een 
gezonde leeftijdsopbouw, woningvoorraad en bedrijventerrein. We moeten kwaliteit ontwikkelen 
i.p.v. kwantiteit en stabiliteit i.p.v. groei. Dat kunnen we alleen samen met u én door anders te denken 
dan we gewend waren. Daarnaast is het cruciaal dat we als Dorpsraad Lunteren een goede 
verstandhouding opbouwen met de gemeente Ede en onze invloed op het beleid voor Lunteren 
maximaliseren.”  
Wim: “Samenbrengen van gelijkgestemde dorpelingen en de schouders eronder.” 
Eltjo: “Belangrijk is dat we (ik bedoel dan alle betrokken Lunteranen) goed naar elkaar luisteren en 
gezamenlijk de belangrijke actiepunten voor de komende jaren bepalen. En dan samen de schouders 
eronder zetten.”  
 
Hoe ziet Lunteren er over tien jaar uit als het aan jou ligt? 
Max: “Over 10 jaar wil ik graag een gezellig en actief centrum zonder leegstand, met een betere 
toegang tot enkele parkachtige gebiedjes rond een centrum. Er wordt alleen gebouwd om te kunnen 
stabiliseren rond een gezonde leeftijdsopbouw en conform de behoefte van Lunteren. Voor de groei 
van bedrijvigheid wijken we bij voorkeur uit naar bedrijventerreinen in Ede, Barneveld en 
Veenendaal.” 
Wim: “Lunteren heeft een bruisend hart, op ’t Nieuwe Erf is het goed toeven voor jong en oud, de 
middenstand doet goede zaken. En… het grote potentieel aan kunstenaars komt meer tot zijn recht in 
de vormgeving van ons dorp.” 
Eltjo: “Lunteren heeft tegen die tijd nog altijd haar eigen, oorspronkelijke karakter en uitstraling, 
passend in de ontwikkelingen die inmiddels over 10 jaar hebben plaatsgehad. Lunteren is tegen die 
tijd nog mooier en is klaar voor de toekomst.” 
Sietse Lugtenburg: ”Het zou fijn zijn als hun wensen over de toekomst van Lunteren uitkomen. Daarbij 
helpt u ons én daarmee ook Lunteren als veel inwoners zich aanmelden als lid van de Dorpsraad 
Lunteren. Ik vraag bij deze dan ook aan alle Lunteranen zich gratis aan te melden via 
dorpsraadlunteren.nl. Het verplicht tot niets, maar vergroot wel onze slagkracht.” 
 


