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Geachte leden,
Het jaar 2021 is geen gemakkelijk jaar geweest voor de Dorpsraad Lunteren. Door de nog steeds
aanwezige pandemie Covid-19 konden er geen algemene leden vergaderingen gehouden worden.
Ook een beoogde uitbreiding van het bestuur heeft in formele zin nooit plaats kunnen vinden.
Hiervoor is immers een stemming door de leden noodzakelijk.
Nog lastiger werd het toen een deel van het bestuur (incl. voorzitter) heeft besloten om af te treden.
Gelukkig kon er op 20 september een bijzondere ledenvergadering worden gehouden. In deze
vergadering hebben de leden gestemd dat het nog zittende bestuur vrijwillig hun functie wilden
neerleggen. En er werd mandaat gegeven aan Arie van Alphen om als interim voorzitter op te treden.
Zijn taken waren een nieuw bestuur samenstellen en de reeds lopende zaken voor de Dorpsraad te
behartigen.
Arie heeft een voorstel van kandidaat bestuursleden bij de leden neergelegd. Maar een ALV met
hierin een officiële stemming voor het nieuwe bestuur heeft in 2021 geen plaats kunnen vinden.
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Hieronder in chronologische volgorde de belangrijke gebeurtenissen van 2021.

Industriegebied De stroet ontwikkelingen

8 en 11 februari
Door de ontwikkelaars van de Stroet IV werden er digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Naast een algemene uiteenzetting waren er ook een aantal vragen over de inkleding van de Stroet
langs de Postweg (mooie panden of groene omranding), Recreatie mogelijkheden op de Stroet,
bebouwen tot aan de beek of fabriekspanden met woningen langs de Westzoom.
Er werden meerder kritische vragen gesteld, welk terug zijn te vinden op de website
www/bedrijvenparkdestroet.nl (pagina 10)

Uitbreiding dagelijks bestuur Dorpsraad Lunteren

6 april 2021
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.
Deze voorgestelde bestuursleden zijn nooit d.m.v. een ALV daadwerkelijk gekozen voor de functie
van bestuurslid.

Wilt u meepraten hoe Lunteren en haar buitengebied zich moeten ontwikkelen tot
2040?
19 april 2021
De gemeente Ede heeft in samenspraak met o.a. de dorpsraden een digitale vergadering
georganiseerd. Op 19 april was de beurt aan Lunteren. Na een algemene inleiding werden de
deelnemers verdeeld in groepjes van max 8 mensen om over een aantal punten te spreken.

Hieronder de oproep van de dorpsraad via website en mailing aan de leden:
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 20:00 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.
Lees hier het volledige artikel.
https://dorpsraadlunteren.nl/wp-content/uploads/2021/04/Wordt-Lunteren-een-wijk-van-Ede-Stad.pdf

De dorpsraden van de Edese dorpen hebben gezamenlijk een eigen toekomstbeeld
opgesteld: Mens en omgeving centraal! Zij denken dat deze uitwerking het best aansluit bij
de inwoners. Lees hier de uitwerking van het toekomstbeeld.
https://dorpsraadlunteren.nl/wp-content/uploads/2021/04/PERSBERICHT_Toekomstbeeld_MENS-ENOMGEVING-CENTRAAL_LK-7-april-2021-2.pdf
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Aftreden van aantal bestuursleden

19 juli 2021
Er is verschil van inzicht binnen het bestuur van de Dorpsraad Lunteren. Een deel van het bestuur is
opgestapt en heeft een artikel in de Lunterse krant laten zetten. Hieronder het artikel.
De voorzitter, drie vaste leden en één kandidaat zijn uit het bestuur gestapt, omdat zij zich
niet kunnen verenigen om van de Dorpsraad een activistische partij te maken.
Dit hebben Wilke Dekker, Jeffrey Floor, Herbert Kreuzen, Eltjo Bethlehem en Sietse
Lugtenburg via de Lunterse Krant laten weten via een ingezonden brief. Zij willen zich niet
verenigen met het gedrag en de denkwijzen van de andere bestuursleden.
De eerder ingezette koers in woord en daad van het dagelijks bestuur staat voor:
1. Het versterken en in standhouden van de verbinding met alle inwoners van Lunteren;
2. Het onderhouden en uitbouwen van een kritische en werkbare relatie met
burgemeester, wethouders, de gemeenteraad, projectleiders en ambtenaren van de
gemeente Ede;
3. Het vergroten van de betrokkenheid en invloed van het bestuur van de dorpsraad
om zaken voor Lunteren voor elkaar te krijgen;
4. Een respectvolle samenwerking binnen het bestuur gericht op de belangen van
Lunteren;
5. Contacten en samenwerking versterken met alle dorpsraden van de gemeente Ede;
Deze koers was en is bedoeld om de doelstellingen en resultaten voor Lunteren veilig te
stellen. De afgelopen periode heeft een aantal bestuursleden zich niet gehouden aan de
afgesproken koers. Dit heeft geleid tot incidenten die grote schade hebben berokkend aan
het bereiken van de doelstellingen voor Lunteren.
Het gaat hier o.a. om:
1. het bestuur van de Dorpsraad wordt niet meer betrokken bij onderzoeken die de
gemeente uitvoert, waardoor het uitoefenen van de Dorpsraad invloed beperkt
wordt.
2. Het bestuur krijgt geen voorinformatie meer waardoor samenwerking bemoeilijkt
wordt.
3. Ambtenaren en projectleiders ontlopen enkele bestuursleden en weigeren met hen
samen te werken
4. Het onvoorspelbare en ongeleide gedrag van enkele bestuursleden bemoeilijkt op
alle fronten de samenwerking met de gemeente Ede.
Er is veelvuldig gesproken binnen het bestuur over de ontstane situatie. De vertrekkende
bestuursleden vinden dat het loslaten van de afgesproken koers en het onvoorspelbaar en
ongeleid gedrag, niet leidt tot het realiseren van de doelen voor Lunteren. Deze doelen zijn
o.a. verwoord in het Dorps Ontwikkel Plan. De algemene ledenvergadering blijft de plek om
zich uit te spreken over de ontwikkelingen in Lunteren. De vertrekkende bestuursleden
bedanken alle leden van de dorpsraad Lunteren voor hun steun en vertrouwen die ze de
afgelopen twee jaar hebben ontvangen.
Sietse Lugtenburg
Bron Luntersche Krant
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Algemene ledenvergadering
20 september 2021

Deze vergadering stond in het teken van één onderwerp. En dat was het uiteenvallen van
het bestuur en het kiezen van een nieuwe voorzitter. Er is gekomen om een onafhankelijk
technisch voorzitter, de heer Simon van de Pol, de vergadering te laten leiden.
Na een korte uiteenzetting van de feiten en een aantal vragen/ opmerkingen uit de zaal
wordt er voorgesteld dat het voltallige nog zittende bestuur hun taken neerleggen.
Ook is er een beoogd interim voorzitter in de persoon van Arie van Alphen. Na een schorsing
van de vergadering geeft de dagvoorzitter aan dat het zittend bestuur vrijwillig aftreedt. Ook
vraagt de dagvoorzitter voor mandaat dat Arie van Alphen de komende periode als interimvoorzitter op zal treden en met iedereen te praten die interesse heeft in de bestuursfunctie
van de Dorpsraad Lunteren. De leden stemmen hiermee unaniem in.
De interim voorzitter onderkent de urgentie voor een nieuw bestuur maar geeft aan dat een
eerstvolgende ALV niet eerder dan november zal plaatsvinden.

Vergadering Omgevingsvisie Ede 2040

21 september 2021
De gemeente Ede heeft een vergadering belegd bij zalencomplex Floor. De aanwezige werden
meegenomen in de concept Omgevingsvisie 2040. Eerst algemeen over de gehele gemeente Ede en
later toegespitst op Lunteren.
Arie van Alphen (kersverse interim voorzitter) heeft in deze vergadering ook nog een betoog
gehouden om het dorpse karakter van Lunteren te behouden.
Zie hier de Omgevingsvisie Ede 2040.
https://www.ede.nl/fileadmin/ede.nl/Pdf-en/EDE_OntwerpOmgevingsviesie_2040_DIGITAAL_toegankelijk.pdf

Voorstellen van nieuw beoogd bestuur

4 december 2021
Na vele gesprekken heeft Arie van Alphen een compact bestuur samengesteld. Hieronder de
berichtgeving aan de leden.

Recent ontving u van mij een update van de vorderingen om te komen tot een nieuw
bestuur voor de Dorpsraad Lunteren.
Daarbij gaf ik mijn gedachtenlijn aan om “te komen tot een compact, slagvaardig
bestuur (5-7 personen). Na de installatie van dit nieuwe bestuur zal dit bestuur zich
laten bijstaan door een aantal dan te vormen adviescommissies. De thema’s van deze
commissies en hun samenstelling (uiteraard speelt deskundigheid daarbij een rol)
worden dan vastgesteld.”
Inmiddels ben ik erin geslaagd een aantal mensen bij elkaar te brengen die met
elkaar hebben kennis gemaakt. De daarbij te beantwoorden cruciale vraag was: zien
wij het met elkaar zitten om als team te functioneren en om de “de kar van de
Dorpsraad Lunteren“ te trekken? Na een recente plezierige bijeenkomst met het
team kan die vraag positief worden beantwoord.
Het team dat zich gezamenlijk kandidaat stelt als bestuur van de Dorpsraad Lunteren
bestaat uit de volgende leden, die zich kort aan u voorstellen:
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mevrouw Geeske Telgen, algemeen bestuurslid
de heer Evert Schipper, penningmeester
de heer Jaap Vaarkamp, secretaris
de heer Jan de Koning, ondersteunend secretaris
de heer Arie van Alphen, voorzitter

In relatie tot de huidige corona-ontwikkelingen is het helaas niet mogelijk op korte
termijn een (fysieke) Algemene Ledenvergadering te organiseren en dat is de reden
dat ik u het nieuwe bestuur op deze wijze presenteer.
Ik presenteer u deze kandidaat-bestuursleden als team en dus niet individueel. Ik
hoop dat u ons het absoluut noodzakelijke vertrouwen wil schenken en ons het
mandaat wil geven dat wij als team met ingang van heden alvast aan de slag kunnen.
Eventuele bezwaren daartegen ontvangen wij graag uiterlijk 15 december a.s. Wij
hopen het voorgedragen team vervolgens formeel door u te laten bekrachtigen in de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
Vanaf deze plaats wil ik graag het voormalig bestuur bedanken voor hun inzet en met
name Marcelle en Jessica van Leeuwen die mij als demissionair secretariaat in de
achterliggende maanden op uitstekende wijze ondersteuning hebben geboden.
Helaas hebben Marcelle en Jessica zich niet beschikbaar gesteld voor een bestuurlijke
en/of ondersteunende functie in het nieuwe bestuur.
Hartelijke groet,
Arie C. van Alphen
(interim-)voorzitter

Jaarverslag 2021 van de Dorpsraad Lunteren

7

