Secretariaat Dorpsraad Lunteren
Tav Rienke Valstar-Burghouts
Stationsstraat 43
6741 DH Lunteren
Tel. : 0318 486113
E-mail:
dorpsraad@lunteren.com
Website: www.lunteren.com/dorpsraad
Twitteraccount:

http://twitter.com/LunterenDR
Notulen Dorpsraadvergadering van 26-11-2018
Aanwezig: circa 45 personen
Afwezig met kennisgeving:
Dhr. P. Kool, mw. J. van Leeuwen, mw. M. van Leeuwen, dhr. J. van Ravenswaaij,
mw. E. van Roekel, mw. E. vd Sman, mw. N. Star,
Afwezig namens politie: Bart Bosman
Afwezig namens de gemeente Ede: wethouder Peter de Pater,
Matthijs Bouwman/Gebiedsmanager De Dorpen
1. Opening
Vz. Auke Ozinga heet allen welkom. Politiek, handhaver en oud-bestuursleden zijn
aanwezig. Hij geeft het stokje over aan de aankomend voorzitter Sietse Lugtenburg.
Sietse stelt zich voor en woont sinds een paar jaar in Lunteren. In voormalige
woonplaatsen was hij politiek betrokken en in Leiden had hij zitting in de gemeenteraad.
Het nieuwe College van B&W was op 6 november jl. op bezoek in Lunteren. Twee
nieuwe groepen: het College en de Dorpsraad. Waar spraken wij over?
1. Onderstation (transformatorstation) ‘eventueel’ aan de Spoorstraat stationeren.
2. In de begroting is opgenomen de reconstructie van de Westzoom. B&W en
Dorpsraad zijn in overleg met de gemeente Ede. Op 12-12-2018 vindt er een
gesprek plaats met de betreffende wethouder. Het is een 1e verkenningsgesprek.
3. Ook andere plekken in Lunteren zijn bezocht
Oud-bestuurslid Jaap van Galen zegt dat dit jaar nog een oversteek gerealiseerd
wordt bij de nieuwe Bethelkerk: Postweg/Klomperweg.
2. Nieuws uit Lunteren
Vincent Brouwer, handhaver bij de gemeente Ede en binnenkort werkzaam in
Lunteren: scouting krijgt gelegaliseerde toegang tot de Hessenweg. Afsluiting
wordt ingekort.
Anne-Jan Telgen, raadslid CDA bij de gemeente Ede meldt het volgende.
1. Bezig met de huizenbouw in Lunteren, waarbij ons bestuurslid Jeffrey Floor
betrokken is.
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2. Onderstation Lunteren. Alle fracties zijn langs geweest ivm de te realiseren
locatie. ProRail heeft Raalte bezocht. Er is gezien wat een onderstation is.
3. Sluiting spoorwegovergangen. Hij wil goede argumenten naar voren brengen.
4. Voor restaurant ‘De Wormshoef’ komt een oversteekplaats.
5. In 2019 krijgt de Westzoom geluidsarm asfalt
6. Fietspad langs de Westzoom te duur?
7. In december komt er een stukje in de Lunterse Krant met punten van de
gemeente Ede, waarop men kan reageren.
3. Mededelingen en Post
Ingekomen Post

De Koepel
Om zoveel mogelijk ‘passanten’ te verleiden De Koepel ook daadwerkelijk te bezoeken
wordt naast de beheerderswoning van Gert en Jaqueline van Doorn een pleisterplaats &
terras gerealiseerd incl. gelegenheid voor toiletbezoek.
Larissa Verhoeff : voor drie jaar officieel de nieuwe stadsdichter van Ede. Mocht u
een feestelijke of een officiële gelegenheid hebben en denkt u: dit is een gedicht waardig,
dan kunt u via de mail contact met Larissa opnemen.
E-mail: larissaverhoeff@hotmail.com
Uitnodiging van Boyce de Jong, Fractievolger GROENLINKS, Gemeenteraad Ede
voor de informatieve bijeenkomst Laaggeletterdheid, welke samen met Taalhuis Ede
georganiseerd werd. Deze vond plaats op 14 november jl.
Uitnodiging voor de Ondernemersvergadering Platform Goudsberg in Lunteren op
12-11-18. Simia Klimbos, nu gevestigd op het 's Heeren Loo-terrein De Hartenberg in
Wekerom, wil verhuizen naar het terrein van Het Uilenbos aan de Beukenlaan 11 op de
Goudsberg in Lunteren. Dat bleek maandagavond tijdens de ondernemersvergadering van
Platform Goudsberg, middelpunt van Nederland.
Netwerkbijeenkomst 29 november:
Een avond vol ontmoeting tussen twee netwerkclubs
Locatie: het Atrium in de Christelijke Hogeschool Ede.
Tijdsduur: 19.30 – 23.00 uur
Van de Koepelcommissie
Zaterdag 8 december a.s.: Kerst rond De Koepel voor Kids vanaf 15.30 uur. Aanvullend
aan de kerstmarkt in ons dorp is een bezoek aan uitkijktoren De Koepel in het Luntersche
Buurtbosch een leuke en avontuurlijke belevenis voor jong en oud.
4. Verslag Dorpsraadvergadering van 18-06-2018
Tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd
5. Rondvraag
Geen
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6. Presentatie over de veranderingen op de begraafplaats Lunteren.
De dames Annemiek van Koldenhoven, Anita Blom en Elles Heeres gaven uitleg over de
voorgenomen veranderingen op de begraafplaats Lunteren.
1. Achtergrond: visie openbare ruimte 2016
2. Verbeterplan: structuur, uitstraling, bereikbaarheid, parkeren, ecologie,
historische graven, nieuwe vorm begraven/herdenken
3. 1e eenvoudig verbeterplan
4. Masterplan
Mw. Borggreve vraagt of natuurbegraafplaats voor altijd is? Er zijn verschillende
behoeftes en verschillende wensen. Voor natuurbegraafplaats is hier nog geen keuze
gemaakt. Verder wordt gevraagd naar aanpassing aula’s; wat willen we met de aula’s?
en wat heeft prioriteiten. Mw. Borggreve meldt dat de Katholieke Kerk medio januari
2019 gesloten wordt. Kan de gemeente Ede hier iets mee?
Hr. Van Galen vraagt naar de plannen en bezuinigingen. Wat gaat het onderhoud
straks kosten? Er zijn prachtige paden, maar bij een begrafenis met ca. 400 mensen
loopt men tussen de graven door. Hoe gaat men hiermee om? Een pad realiseren
tussen de graven? Dit is nog niet goed helder.
Ook is gesproken over begraven zonder graf en grafsteen. Er is nog veel te doen.
Anne-Jan Telgen wil in kaart brengen: waar hebben de mensen behoefte aan?
Hierover een stukje in de Lunterse Krant zetten en een mailadres hiervoor openen.
Praktische vraag
1. Vanuit de huidige Bethelkerk naar de ingang begraafplaats naast terrein AH?
Niet handig vindt Linda Dodeweerd (begrafenisondernemer), want mensen kunnen
ook staan bij de ingang van de begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
2. Logistiek plan bij de Kerkhoflaan: aan- en afvoerroute.
3. Van Galen: oorlogsmonument wordt verplaatst. Nu komen er zo’n 1000 mensen
Tot slot opmerking van Sietse:
1. Fysieke ruimte monument
2. Fysieke ruimte voor 1000 mensen.
3. Is er een maquette van de begraafplaats, vraagt Auke Ozinga?
Krijgt Auke het laatste woord? Hij bedankt Sietse voor het leiderschap deze avond
en het gaat helemaal goed komen met deze aanstaande voorzitter.
7. Sluiting
Om 21.20 uur wordt de vergadering beëindigd met dank aan de dames voor de
presentatie en ieders aanwezigheid en inbreng. We horen nog van elkaar.
Uit handen van de secretaris ontvangen de dames het boekje ‘Lunteren, aangenaam
middelpunt van Nederland’.
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