Wordt Lunteren een wijk van Ede-Stad?
Een treinstation Lunteren-Zuid en 19.000 extra woningen tot 2040?
LUNTEREN – Lunteren en haar agrarische buitengebied zijn prachtig! Maar hoe behouden we dat? En hoe
willen we dat Lunteren er in 2040 uitziet? Op maandagavond 19 april a.s. om 19:30 uur organiseren de
Dorpsraad Lunteren en de gemeente Ede een digitale bijeenkomst over de toekomst van Lunteren. De
toekomst van Lunteren die wordt vastgelegd in de “Omgevingsvisie-Ede 2040”.
De toekomst van Lunteren
Dit is de eerste van twee artikelen van de Dorpsraad Lunteren over de toekomst van Lunteren. Daarin laat
de Dorpsraad Lunteren zien hoe zij denkt over de Omgevingsvisie die de gemeente Ede voor Lunteren heeft
bedacht voor 2040 en hoe u daarin kunt meedenken. Beleid maken voor de toekomst van Lunteren en haar
buitengebied kan alleen door eerst een visie daarvoor te ontwikkelen. Omdat de gemeente Ede eraan hecht
dat de Omgevingsvisie zo goed mogelijk wordt gedragen door de burgers zijn alle dorpsraden van de
gemeente Ede gevraagd mee te denken. Deze participatie in het gemeentelijk beleid is het gevolg van de
nieuwe Omgevingswet die in 2022 van kracht wordt. Deze nieuwe wet bepaalt dat burgers de gelegenheid
moeten krijgen om te participeren in gemeentelijk beleid. Maak daar gebruik van!
Een treinstation Lunteren-Zuid?
De gemeente Ede heeft drie mogelijke toekomstbeelden gemaakt die laten zien hoe Ede eruit zou kunnen
zien in 2040 (zie Ede-Stad van 31 maart jl. of www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/omgevingswet). Een van de
toekomstbeelden voorziet onder andere in een treinstation Lunteren-Zuid. Ede wil in dit toekomstbeeld
19.000 woningen bouwen. Het gebied tussen Lunteren en Ede wordt volgebouwd en het station LunterenZuid is bedoeld om deze nieuwbouw te ontsluiten. Tussen Lunteren en Barneveld, de A30 en de Valleilijn
komen bedrijventerreinen. Recreatieparken worden verplaatst naar de noordzijde van de Veluwe,
waardoor het toerisme niet geraakt zal worden door de verstedelijking tussen Lunteren en Ede.
Mens en omgeving centraal!
In onder andere de Woonvisie-Ede-2030 en in een groot aantal andere documenten is vastgelegd dat het
gebied tussen Ede en Lunteren agrarisch moet blijven en Lunteren haar dorpse karakter moet behouden.
Maar dat is in deze Omgevingsvisie-Ede 2040 van de baan. De dorpsraden van de Edese dorpen Lunteren,
Bennekom/De Kraats en Nergena, Wekerom, De Valk, Harskamp en Otterlo kunnen zich niet vinden in deze
drie toekomstbeelden en hebben gezamenlijk een eigen (vierde) toekomstbeeld opgesteld: Mens en
omgeving centraal. De uitwerking van dit toekomstbeeld vindt u elders op deze pagina.
Denk mee!
Om het dorpse karakter van Lunteren, onze bossen, heiden en het agrarisch buitengebied te behouden,
hebben wij uw stem nodig! Samen staan we sterk in het behoud van ons dorp en haar buitengebied. De
Dorpsraad Lunteren nodigt u uit om mee te denken over de toekomst van Lunteren tijdens een digitale
bijeenkomst op maandagavond 19 april a.s. om 19:30 uur. Meld u uiterlijk 13 april a.s. aan via het digitale
aanmeldingsformulier op www.ede.nl/omgevingsvisie.
Vragen?
Heeft u hierover vragen of behoefte aan meer informatie neem dan contact op met de Dorpsraad Lunteren
via dorpsraad@lunteren.com.
Word lid van de Dorpsraad Lunteren!
Leden ondersteunen de Dorpsraad Lunteren. Hoe meer leden de Dorpsraad Lunteren heeft, hoe beter zij
de belangen van de inwoners van Lunteren kan behartigen. Laat uw stem horen en meld u aan als lid via
onze website www.dorpsraadlunteren.nl. Het lidmaatschap is gratis en er vloeien geen verplichtingen uit
voort!

