Notulen
Algemene Ledenvergadering
Woensdag 16 februari 2022
Locatie:
Aanvang:

Rabozaal Westhoffhuis, Lunteren
19:30 en 20:30

Informatie vooraf, er zijn twee vergaderingen geweest met dezelfde inhoud. De vragen uit beide
vergadering zijn verzameld in deze notulen.
Arie van Alphen (interim voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het was
lang wachten voordat deze ALV gehouden kon worden i.v.m. de nog steeds heersende Corona
pandemie.
Door de versoepelingen is er nu geen QR code nodig voor toegang, waardoor alle leden aanwezig
kunnen zijn.
Ook geeft hij aan dat er een aantal foto’s gemaakt zullen worden. Wie niet herkenbaar in beeld
wil zijn kan dit aangeven.
Er worden vanavond 2 stemming vergaderingen gehouden met 70-80 leden (van de ongeveer
450). Dit vanwege de huidige geldende regels rondom Corona. Beide vergaderingen zullen
dezelfde inhoud hebben.
De leden van de stemcommissie worden voorgesteld. In beide vergaderingen wordt ingestemd
met hun lid zijn van stemcommissie.
De voorzitter geeft een korte terugblik op het afgelopen jaar. Door bestuurlijke onenigheid zijn
een aantal bestuursleden, incl. voorzitter opgestapt, zoals bekend. En werd de rest van de
(aspirant) bestuursleden op 20 september verzocht hun functie neer te leggen. Zij gaven daar
gevolg aan.
Op 20 september 2021 heeft de voorzitter het mandaat gekregen om als interim voorzitter op te
treden en een nieuw bestuur te formeren, alsmede alle dossiers te behandelen.
Op 22 november 2021 is er een schrijven geweest vanuit de voorzitter om te verduidelijken hoe
het formeren van een nieuw bestuur tot dan toe verliep.
Op 4 december 2021 was er een vervolg schrijven aan de leden. In deze brief werden ook de
namen van de aspirant bestuursleden genoemd. Deze hebben zich ook kort persoonlijk
schriftelijk voorgesteld.
Op deze brief zijn een groot aantal positieve en enige negatieve opmerkingen gekomen. Met
degenen die een negatieve opmerking maakten is persoonlijk gesproken.
Het doel is om een compact bestuur te vormen (5-9 bestuursleden). Het bestuur laat zicht
bijstaan door 6 -tal adviescommissie.

Om tot een bestuur te komen heeft de voorzitter in de afgelopen periode ca 70 gesprekken
gevoerd.
Daaruit kon een bestuur gevormd worden. Voorwaarde was: ziet dit team het met elkaar zitten.
Wel bleken meerdere personen bereid een bijdrage aan de dorpsraad te leveren. Dat lijstje
berust bij het bestuur
De Dorpsraad Lunteren is een vereniging zoals u weet. De statuten en huishoudelijk regelement
zijn verouderd, aanpassing is nodig. Zeker ook in het kader van de WBTR geldend vanaf 1 juli
2021.
De (interim) voorzitter is nu de enige die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK)
In te tussentijd heeft (interim) voorzitter, soms met hulp van aspirant bestuursleden, een aantal
lopende zaken behartigd. Hierbij valt te denken aan: contact met de gemeente, betreffende
diverse zaken Lunteren betreffende (als bouwzaken etc.) Maar ook wijkteam, politie, de
AlgemeneMiddenstandVereniging (winkeliers) en gesprekken met politieke partijen.
Elk aspirant bestuurslid stelt zichzelf kort voor in de vergadering.
Hierna kunnen leden in de zaal vragen stellen.
Vragen:
- Is de benoeming voor een bepaalde periode? De benoeming is voor 4 jaar, aftreedrooster
moet opgesteld worden.
- Geen expertise bij de kandidaat bestuursleden! De voorzitter memoreert aan de
adviescommissies welke de dorpsraad bijstaan. Als voorbeeld de gehele energietransitie
- Opmerking uit de zaal: de voorgestelde mensen zijn succesvolle tot zeer succesvolle
mensen. Geen goede afspiegeling van de lunterse samenleving.
- Zijn er resten van de oude ruzie dorpsraad overgebleven. De voorzitter geeft aan dat het
oude bestuur met hard en ziel gewerkt heeft. Wel moeten we een aantal relaties
verbeteren in Ede.
- Is de DOP openbaar of waar te vinden? Henk Oudendorp beantwoord deze vraag, omdat
hij één van de mensen welke de DOP opgesteld hebben. Door de crisis in het bestuur is
het rapport aangeboden aan het bestuur. Hier is het bij gebleven. Arie geeft aan dat de
DOP een rapport is met veel nuttige informatie. Het bestuur zal dit als één van de eerste
zaken oppakken.
- De omgevingsvisie 2040 van de gemeente Ede is al vrij ver gevorderd. Komt de DOP dan
niet te laat? De dorpsraad heeft in de concept fase een grote bijdrage geleverd.
Het bestuur geeft aan dat dit zo kan lijken, maar in 2023/2024 gaat de omgevingsvisie per
dorp verfijnd worden.
- Allereerst dank voor het oppakken van de taken. Hij vraagt of er gekeken is naar de
man/vrouw verhouding. Anne Jan Telgen kijkt direct naar de zaal bezetting. Dit geeft wel
iets aan volgens hem. Vrijwilligers functie naast baan, gezin,…. Een waarschuwing, we zijn
als dorpsraad op achterstand geraakt. De voorzitter geeft aan dat het vinden van dames
voor het bestuur lastig i. Maar heeft de volle aandacht.
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Een lid vraagt naar de volkstuintjes, hij is al jaren huurder. Volgens hem mag er niet
gebouwd worden. Arie geeft aan dat de diaconie eigenaar is en dat er
sociaal/maatschappelijke functie is. Er zijn diverse mensen in gesprek met de gemeente.
De dorpsraad heeft overleg gehad met diverse politici, wat heeft geleid tot de motie die
raadsbreed gedragen werd naar de wethouder.
Men heeft hier breed contact gehad met belanghebbende en politici.

Voordat er overgegaan wordt tot het stemmen d.m.v. stembiljetten geeft Arie duidelijk aan wat
de doelen zijn:
- De voorzitter wordt in functie benoemd
- De andere leden worden gekozen als bestuurslid, waarna taakverdeling volgt.
- Het team wil graag als team gekozen worden, hoewel er individuen gestemd wordt.
- Wanneer een lid niet het benodigde aantal stemmen krijgt gaat het team zich hierover
beraden.
- Na afloop van de beide vergaderingen gaat de stem commissie over tot stemming.
Er wordt overgegaan op het stemmen, door de stembiljetten in het vullen en in de daarvoor
bestelde bus te deponeren. Na de stemming sluit de voorzitter de respectievelijke
vergaderingen.
Na de twee vergaderingen zijn de stemmen geteld door een aangestelde stemcommissie.
Als interim voorzitter van de Dorpsraad Lunteren heeft Arie C. van Alphen de volgende personen:
Ria Oudega, Evert-Jan Moraal en Wim Veldhuizen, gevraagd de stemcommissie te vormen bij de
verkiezingen.
De stemcommissie heeft aan het bestuur formeel bericht gestuurd dat zowel de voorzitter in
functie en de leden met zeer ruime meerderheid gekozen zijn.
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