
Inloopdag azc afgeblazen
De inloopbijeenkomst voor inwoners over de  
opvang van vluchtelingen in de gemeente Ede 
gaat niet door. Dat heeft burgemeester Cees  
van der Knaap mede op advies van de politie  
dinsdagmorgen besloten.

Uit reacties vanuit de samenleving blijkt dat groepen 
de inloopdag willen gebruiken voor massaal protest. 
Cees van der Knaap: “De veiligheid van inwoners  
willen wij niet in gevaar brengen. Daar is niemand bij 
gebaat en dat doet ook geen recht aan de mensen 
die hun vragen willen stellen en zorgen willen uiten.” 

Uw vragen, zorgen of ideeën
Natuurlijk kunt u uw vragen aan ons stellen en  
uw zorgen of ideeën met ons delen. Dit kan via  
vluchtelingen@ede.nl. U kunt ons ook bellen op  
telefoonnummer 14 0318. Alle vragen worden  
binnen enkele dagen beantwoord. 

Het voeren van het gesprek met u vinden wij belangrijk. 
Wij gaan de komende tijd op zoek naar hoe we dit op 
een goede en veilige manier kunnen invullen. 

Op www.ede.nl/vluchtelingen houden wij u op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Spoorwegovergang Wildzoom
Eind januari sluit ProRail de onbewaakte spoor-
wegovergang langs de Valleilijn aan de Wildzoom 
in Ede. De spoorbeheerder wil onbewaakte en dus 
onveiligere overgangen waar kan opheffen. Vooral 
wandelaars en fietsers maken gebruik van deze 
overgang.

De spoorwegovergang aan de Wildzoom is particulier, 
maar gemeente Ede had als enige recht van overpad. 
Via dat recht hebben we de overgang openbaar gehouden  
voor recreatief gebruik. De route was al afgesloten 
voor auto’s, door paaltjes aan de westzijde. Nu kunnen 
wandelaarsenfietsershierhetspoorooknietmeerover.
Zij kunnen gebruik gaan maken van de bewaakte overgang 
aandeDoolhoflaan,eenstukjezuidelijker.

Pierre Leenaerts, verkeersplanaloog: “Omlopen of een 
andere route kiezen naar een bewaakte overgang is 
ongetwijfeld even wennen, maar we vinden het belang-
rijkdatwandelaarsenfietsershetspoorveiligkunnen
oversteken.”

Sociale monitor geeft ontwikkelingen in sociaal domein weer

Cijfers zeggen het 
Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in de gemeente Ede relatief laag, maar stijgt wel. Minder dan 
de helft van de mensen die opnieuw een indicatie kreeg, heeft minder uren huishoudelijke hulp ontvangen.  
U waardeert de leefbaarheid in uw buurt gemiddeld met een 7,4 en de een zaamheid in een aantal wijken neemt 
toe. Allemaal ontwikkelingen die naar voren komen in de in de eerste sociale monitor. De sociale monitor 
geeft op hoofdlijnen een beeld van de sociale ontwikkelingen in onze gemeente. 

Gemeenteraadsleden en andere geïnteresseerden krijgen 
met de sociale monitor meer inzicht in de stand van zaken  
in het sociaal domein. De gemeente gaat twee keer per 
jaar een sociale monitor uitbrengen. 

In beeld
Voor de sociale monitor zijn veel taakvelden van de  
gemeente in beeld gebracht. Voorbeelden hiervan zijn 
de Wet maatschappelijke ondersteuning, ondersteuning 
naar werk, onderwijs, preventieve (opvoedings)onder-
steuning, minimabeleid en veiligheid.

Een aantal uitkomsten
In 2014 was 19% van de Edenaren mantelzorger. Dat is 
een toename ten opzichte van 2008 (toen was het 11%). 

De belasting van mantelzorgers is toegenomen. In 2014 
voelde 10% van de mantelzorgers zich (tamelijk) zwaar 
belast. In 2008 was dit 5%. Iets minder van de helft van 
de Edenaren geeft aan vrijwilligerswerk te doen. 

Mantelzorg
In de sociale monitor kunt u lezen dat het aantal mensen 
dat gebruikt maakt van kortdurend verblijf afneemt. Hier-
onder valt ook respijtzorg. Respijtzorg biedt mantelzorgers  
de mogelijkheid om hun zorgtaken tijdelijk aan een ander  
over te dragen. Daardoor kunnen mantelzorgers de zorg 
beter volhouden. Veel instellingen zijn het afgelopen jaar 
gestopt met het aanbieden van respijtzorg. Wethouder  
Gerrie Ligtelijn-Bruins: “Dat is jammer. We willen dat 
mantelzorgers de zorg voor hun naasten goed kunnen 

uitvoeren. Respijtzorg kan de mantezorger vaak (tijdelijk) 
ontlasten. Daarom gaan we met zorgaanbieders in  
gesprek over hoe dit anders aangepakt kunnen worden.” 

Volop ontwikkelingen
De sociale monitor gebruiken we om de ontwikkelingen 
in de taakvelden te volgen. Op die manier kunnen we  
beleid aanpassen als dat nodig is en bepaalde thema’s 
meer aandacht geven. Voor de sociale monitor wordt 
geen extra onderzoek uitgevoerd, maar we maken  
gebruik van bestaande gegevens. 

Op www.ede.nl/socialemonitor kunt u de sociale  
monitor inzien. 

De leefbaarheid van buurten krijgt gemiddeld een 7,4 

Werkplein naar De Doelen
Het Werkplein/Sociaal plein wordt verbouwd.  
Samen met het UWV zorgen we dat het Werkplein 
een uitstraling krijgt die past bij deze tijd. Vanaf 
maandag 1 februari vindt u ons tijdelijk in gebouw 
De Doelen, Raadhuisplein 2. Begin april kunt u  
terecht op het vernieuwde Werkplein/Sociaal Plein.

De openingstijden blijven hetzelfde. Op werkdagen van 
9.00 tot 13.00 uur vrije inloop voor de loketten Werk,  
Inkomen, Aanvullend Inkomen, Schuldhulpverlening en 
Wmo (het loket Aanvullend Inkomen is op woensdag  
gesloten). Vrije inloop bij het UWV is op dinsdagmiddag 
tussen 12.00 en 16.30 uur. Verder alleen op afspraak.

Op de tijdelijke locatie hebben we helaas geen klant-
computers. We vragen uw begrip voor de tijdelijke  
overlast. 

Let op: Vrijdag 29 januari is het Werkplein/Sociaal plein 
gesloten vanaf 12.00 uur in verband met de verhuizing.
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Wethouder aan het woord

 

Parklaan: mooier kunnen 
we het niet maken
De Parklaan heeft een lange geschiedenis. Er is meer dan tien jaar aan het 
ontwerp gewerkt, steeds met voorlichtings- en inspraakronden. Vier jaar geleden 
besloot de raad al eens het plan aan te nemen. Vervolgens werd het door de Raad 
van State afgekeurd. Onaangenaam, omdat een goed plan nu vertraagd werd. 
Hinderlijk, vooral voor bewoners rond bestaande wegen die door de Parklaan 
ontlast zouden worden. Maar niet onoverkomelijk; omdat er nu tijd was het plan 
verder te vervolmaken.

De Parklaan is een ingrijpend project.  
Het is bedoeld om verkeersproblemen te 
vermijden en de kazerneterreinen en het 
Enka-terrein goed bereikbaar te maken.  
Voor veel mensen wordt de Parklaan een 
verbetering van hun leefomgeving. Ik was 
vorige week bij een nieuwjaars bijeenkomst 
voor bewoners van de kazerne terreinen en 
voor deze mensen kan de ontwikkeling  
niet snel genoeg gaan. Hetzelfde geldt 
voor omwonenden van bijvoorbeeld de 
Tooroplaan die door de komst van de 
Parklaan worden ontlast.

Luisteren of gehoorzamen
Maar tegelijkertijd zijn niet alle omwonenden  
blij met de Parklaan. Daar moeten we onze  
ogen niet voor sluiten. We doen ons uiterste  
best om de Parklaan zo goed mogelijk in 
te passen in de omgeving. De zienswijzen  
die binnenkwamen op het plan zijn waar 
mogelijk verwerkt. We hebben goed  
geluisterd naar de vragen en aanvullingen  
die mensen hadden. Maar ‘luisteren’ kan 

helaas niet altijd ‘gehoorzamen’ zijn en dat 
is lastig. We maken belangenafwegingen  
tussen zaken die soms strijdig zijn. Maar 
er zijn opnieuw aanpassingen gedaan aan 
het plan. Er is bijvoorbeeld meer geluids-
reducerend asfalt toegevoegd. Er worden  
meer geluidsschermen geplaatst en een 
weg wordt deels afgesloten om sluip-
verkeer te voorkomen.

Verkeersdrukte voorkomen
Ik weet dat er belangengroepen zijn die  
dit niet voldoende vinden en ontevreden 
zijn over de weg. Ik vrees dat we hen niet 
kunnen overtuigen. Maar ik vertrouw erop 
dat straks de meeste omwonenden te-
vreden zijn. Onderzoek wijst uit dat zonder 
Parklaan de verkeersdruk in enkele woon-
wijken toeneemt en op sommige plekken  
zelfs verdubbelt. Met de aanleg van de 
Parklaan wordt dat voorkomen. Mooier 
kunnen we het niet maken! 

“Een thuis voor ons kind” 
Uniek in Ede; een ouderinitiatief zodat hun kinderen met een beperking samen 
kunnen wonen. Een groep ouders heeft de handen ineen geslagen en wil een plek 
voor hen realiseren. Er is nog plaats voor enkele bewoners.

Initiatiefnemer Petra van Boetzelaer vertelt: 
“Mijn droom is een zorgwoning opzetten 
op het Enka-terrein voor mijn zoon. Robert  
heeft niet aangeboren hersenletsel en ik 
had het plan voor een ouderinitiatief in 
Ede. Omdat het een hoop tijd en energie 
kost, was ik wat huiverig. Maar ik vertelde 
er wel over: deel je dromen en ze kunnen 
realiteit worden!”

Een groep vormen
Inmiddels zijn er vier ouderparen. Binnen-
kort vormt de groep een stichting. Ze werken  
aan een projectplan, er is een website in 
de maak en een architect heeft al een  
ontwerp gemaakt. Elke bewoner krijgt een 
eigen appartement met keukenblok en 
badkamer. Daarnaast is er een centrale  
huiskamer en een plek om te koken en  
te eten. De groep bestaat uit maximaal 
negen personen. “Het gaat om 24-uurs 
zorg voor jongeren vanaf 18 jaar. We  
kijken vooral of ze als groep bij elkaar  

passen. We laten de indicatie geen  
beperking zijn!”

Participatie
Ook de ouders moeten qua visie op één 
lijn zitten. Dat maakt het samenwerken en 
beslissingen nemen over zorg en wonen  
van onze kinderen prettig. “We zetten in 
op integratie in de wijk. Glaswerk inzamelen  
of de hond uitlaten tegenover eens komen  
koken of mee gaan zwemmen, bijvoor-
beeld.” Het Enka-terrein lijkt een logische 
keuze. “Er is volop ruimte, het ligt centraal 
en er is nog niet zo’n huis in de buurt.” Of 
het complex er komt via een woningbouw-
vereniging of een projectontwikkelaar is 
nog onduidelijk.

Meld je aan!
Bent u als ouder geïnteresseerd om aan 
te sluiten of wil u meer weten? Kijk op 
www.facebook.com/ThuisOpEnka of mail: 
stoer-ede@outlook.com.

Kindcentrum in Maandereng
Spelen, leren, ontmoeten en je ontwikkelen… en dat 
allemaal op één plek. Dat kan in het Kindcentrum. 
Samen met de onderwijsstichtingen Proominent, 
SKOVV, CNS en Welstede Spelenderwijs spraken wij 
de intentie uit om in de Edese wijk Maandereng een 
Kindcentrum te ontwikkelen. 

Het Kindcentrum biedt een totaalpakket voor educatie, 
opvang en ontwikkeling. Het Kindcentrum biedt kinderen 
van 0 tot 12 jaar een volledig dagprogramma. 

Huisvesting
Het Kindcentrum komt in het bestaande scholencomplex  
aan de Mesdagstraat, Mondriaanstraat en Nicolaas 
Maesstraat. Hiervoor zal het bestaande gebouw van de 
basisscholen Uniek, Beatrixschool en Franciscusschool 
in Maandereng verbouwd en uitgebreid worden. Er komen  
onder andere voorzieningen voor voorschoolse opvang.

Met deze ontwikkeling gaan we mee in een actuele  
landelijke trend waarbij gezocht wordt naar het beste 
stelsel van voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Ontwikkeling Kolkakkerbuurt
In 2015 zijn bewoners in de wijk de Kolkakkerbuurt 
geïnformeerd over de herontwikkeling van hun wijk. 
Woonstede heeft de staat van de huidige woningen  
onderzocht. Deze zijn aan het eind van hun levens-
duur. Om de leefbaarheid in de wijk tot aan de her-
ontwikkeling op peil te houden, worden woningen 
tijdelijk verhuurd.

De woningen die de komende tijd leeg komen, worden 
tot het moment van herontwikkeling tijdelijk verhuurd. 
Met tijdelijke verhuur zorgt Woonstede voor bewoning  
en voorkomen ze dat er krakers in komen. 

Herontwikkeling
De huidige woningen voldoen niet meer aan de wooneisen 
van nu. Woonstede wil in de wijk woningen realiseren die 
energiezuinig, betaalbaar en comfortabel zijn. 

Planning
Woonstede is in gesprek met bewoners uit de wijk.  
Er is een bewonerscommissie die gesprekken met 
woningbouwcorporatie voert over de sloop- en 
herontwikkelings plannen. Woonstede wil in 2017 een 
start maken met de herontwikkeling van de 163 woningen.  
Er wordt ongeveer 5 jaar gerekend voor de totale her-
ontwikkeling van de wijk.

Petra van Boetzelaer met zoon Robert

Agenda
25 januari Spreekuur wethouders
 Van 09.00 tot 10.00 uur
  Aanmelden tot vrijdag 22 januari, 13.00 uur 

via telefoonnummer 14 0318

27 januari  Informatieavond zonnecentrales 
 Vanaf 19.30 uur 
 De Schuilplaats, Otterloseweg 18-A Ede
 www.valleienergie.nl

Wethouder Johan Weijland
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Bloemrijker
“Binnen anderhalve week kan er veel 
gebeuren: bomen kappen, plantenvak 
leeghalen, nieuwe boom en rozenstruiken 
planten, takkenbende opruimen en be-
strating herstellen”, vertelt Bob. “In totaal 
hebben we zo’n honderd rozenstruiken 
geplant. Het is bloemrijker, kleurrijker en 
ziet er gezelliger uit. Een stuk leuker dan 
de normale groenbedekking.” Volgens Bob 
stonden de rozenstruiken er vlot in. “Het 

Buurtbewoners van het Fluitekruid in Bennekom vonden dat hun omgeving toe was 
aan verandering: oude bomen vervangen door een nieuwe, met daaromheen mooie 
rozenstruiken. Zo gezegd, zo gedaan. 

De bomen in hun straat hadden onder 
andere last van ongedierte en namen 
licht weg in de woningen. Daarom zijn 
ze door gemeente Ede weggehaald. 
Bovendien stonden de bomen al op de
lijst om vervangen te worden. Zo’n zes 
Fluitekruiters hebben in december vorig 
jaar het rozenperk aangelegd, dat ze zelf 
gaan onderhouden. We spraken met 
Bob Franzen, bewoner van het Fluitekruid 
en initiatiefnemer van dit ‘rozenproject’. 

koste mij gewoon moeite om de buurt-
bewoners, tussen het planten door, aan 
de koffi e te krijgen en te laten genieten 
van een plakje cake, gebakken door een 
buurvrouw.’’

Geslaagd buurtinitiatief
Bob kijkt terug op een geslaagd buurt-
initiatief: “Het was een gezellige ‘plantdag’, 
of eigenlijk ‘plant-ochtend’, door het vlotte 
tempo. Verschillende buren hebben mee-
geholpen en het was een mooie gelegenheid 
om elkaar eens op een andere manier dan 
‘over de heg’ te ontmoeten.’’ Veel bewoners 
reageren positief op de verandering. 
Ondanks dat de rozenstruiken nog moeten 
groeien en bloeien.

“Mooie gelegenheid 
om elkaar op een 
andere manier te 

ontmoeten”

Samenwerkingen
De samenwerking met de gemeente en 
het hoveniersbedrijf was volgens Bob heel 
prettig: “Nadat ik goedkeuring had van 
de buurt, heb ik contact opgenomen met 
de gemeente. Ze vonden het een goed 
initiatief en wilden meehelpen.’’ Gemeente 
Ede vindt burgerparticipatie belangrijk. 
Het is mooi als de wensen van inwoners 
gecombineerd kunnen worden met groot 
onderhoud. Komende zomer kunnen de 
bewoners, mede dankzij de gemeente, 
genieten van een mooi rozenperk.

Informatieavond 
zonnecentrales 
Het dak van de brandweerkazerne in 
Ede werd al ter beschikking gesteld om 
stroom op te wekken uit zonlicht. Door 
overweldigend succes is dit dak nu vol. 
Maar er zijn nog meer gemeentelijke 
gebouwen met een geschikt dak. 

De brandweerkazerne wordt de eerste 
zonnecentrale voor inwoners en zakelijke 
kleinverbruikers. Straks hebben zoveel 
mogelijk gebouwen van de gemeente en 
een kwart van alle huishoudens zonne-
panelen op het dak. 

Informatieavond 
Wilt u ook mede-eigenaar worden van een 
van de zonnecentrales in de gemeente Ede? 
En hiermee een mooi rendement behalen? 
Kom dan op woensdag 27 januari 2016 
vanaf 19.30 uur naar De Schuilplaats, 
Otterloseweg 18-A in Ede. Hier hoort u 
hoe u kunt deelnemen aan de verschillende 
zonnecentrales in Ede. Al ingeschreven 
voor de Brandweerkazerne? Dan krijgt u 
een persoonlijke uitnodiging voor de infor-
matieavond.

Initiatief ondersteunen
Dit initiatief brengt lokale stroom terug bij 
de bewoners. U kunt al vanaf één paneel 
meedoen.U leest er alles over op 
www.valleienergie.nl. 

Lijst met 6 kansrijke locaties voor azc bekend

“We willen open zĳ n over 
onze afwegingen”
Eind vorig jaar riepen we inwoners op mee te denken over kansrijke locaties voor asielzoekerscentra (azc’s). 
Die oproep hoorde bij stap 2 uit het stappenplan van de zoektocht naar een azc-locatie. Nu zijn we bij stap 3: 
de ingekorte lijst. We spraken de projectleider over de stappen tot nu toe en hoe het verder gaat.

“We zijn heel blij met alle ideeën voor locaties die we 
hebben gekregen” vertelt hij. “Inwoners, eigenaren van 
locaties en ambtenaren stuurden suggesties in. Het waren 
er zelfs zoveel dat we een eerste lijst hebben gemaakt 
van 150 locaties. Veel vielen al snel af omdat je zo al kon 
zien dat die niet haalbaar waren. Zo stond bijvoorbeeld het 
gemeentehuis en de brandweerkazerne ook op deze lijst.”

zijn gekomen. Daarom zijn onze afwegingen hierover voor 
iedereen openbaar.”   
    
Uit deze lange lijst kwam een korte lijst (shortlist) met 
6 locaties: 

· Permar-gebouw, Horaplantsoen in Ede; 
· Gebouw voormalige Ford-dealer, Klaphekweg in Ede; 
· Voormalige Klinkenberg, Van Heutszlaan in Ede; 
· De Braamhorst, Zonneoordlaan in Ede; 
· De Goudsberg, Hessenweg in Lunteren; 
· De Lindehof, Hoenderloseweg in Otterlo.

Impact op buurt
“We gaan nu eerst de gevolgen voor de buurt rond 
deze locaties onderzoeken”, licht de projectleider toe. 
Alle direct omwonenden van de locaties zijn per brief 
geïnformeerd. We roepen hen op om hun ideeën over 
de eventuele komst van een azc met ons te delen. 
Dat is onderdeel van stap 4: de locatieanalyse. Daarna 
gaan we nog meedenksessies met alle belanghebbenden 
zoals buurt- en dorpsverengingen, kerken en actiecomités 
organiseren. Uiteindelijk kan elke inwoner zich aanmelden 
om met de gemeente te praten over de komst van een azc. 

We blijven u de komende maanden op deze plek op de 
hoogte van de ontwikkelingen rond het stappenplan. 
Op www.ede.nl/vluchtelingen vindt u ook alle actuele 
informatie zodra die bekend is.

  Onderweg 
stapppenplan vluchtelingen
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Eisen COA
Die selectie leverde een lange lijst (longlist) van 36 
mogelijke locaties op, die allemaal zorgvuldig zijn gecheckt 
door de projectleider en zijn collega’s. Ze moeten bijvoor-
beeld voldoen aan de eisen van het COA en zo zijn er 
nog andere voorwaarden. “We vinden het belangrijk om 
open te zijn over onze afwegingen; hoe we tot deze lijst 
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Opvang vluchtelingen in de gemeente Ede 
stap dichterbij
De opvang van vluchtelingen binnen de gemeentegrenzen  
van Ede is weer een stap dichterbij. Na een rumoerig  
(tribune) en uitgebreid debat heeft de raad, met uitzondering 
van de fractie Burgerbelangen, ingestemd met de kaders  
en het stappenplan hiervoor. De raad kiest voor een 
evenwichtige verdeling van minimaal 600 vluchtelingen 
over meerdere locaties, gedurende vijf jaar. In 13 stappen  
wordthetkomendehalfjaartoegewerktnaardefinitieve
keuzes.

Tot zo ver de oorspronkelijke kaders. De raad heeft via 
een aantal amendementen nog een aantal kaders toe-
gevoegd. De raad vindt het belangrijk dat Ede bij het  
zoeken naar oplossingen nadrukkelijk in gesprek moet 
gaan met regiogemeenten en de provincie. Daarnaast is 
een maximum aantal op te vangen vluchtelingen afge-
sproken: 1,25% van de Edese bevolking. Dat percentage 
is inclusief de mensen die nu al in de noodopvang zitten, 
maar exclusief statushouders. Ook heeft de raad bepaald 
dat het aantal plekken per locatie afhankelijk is van de  
uitkomsten van het onderzoek naar die locatie. 

De raad vindt het van wezenlijk belang dat op te nemen 
vluchtelingen zo snel mogelijk bekend raken met de  
Nederlandse waarden en individuele grondrechten. De 
gemeente gaat dit samen met het COA oppakken. Naast 
Burgerbelangen stemden D66 en de ChristenUnie tegen 
dit amendement.

In de afgelopen maanden bleek meerdere keren dat heldere,  
transparante en tijdige communicatie een belangrijke 
voorwaarde is voor het verkrijgen van begrip en draag-
vlak bij de inwoners. Het was dan ook geen verrassing  
dat de raad het amendement van de VVD van harte steunde.  
Er komt een stevig plan, opgesteld in samenwerking met 
een gerenommeerde en ter zake kundige externe. Inbreng  
van betrokken inwoners en bedrijven is daarbij belangrijk,  
vindt de raad. Als het nodig blijkt, zal extra geld beschikbaar  
komen voor het oplossen van zogenaamde ‘pijnpunten’, 
zoals bijvoorbeeld veiligheid.

De fractie van Burgerbelangen stemde tegen al deze 
nieuwe kaders en uitgangspunten. De VVD stemde tegen 
het vaststellen van een maximum aantal op te vangen 
vluchtelingen (1,25%).

Het amendement van Burgerbelangen met het verzoek 
een referendum (meten van draagvlak) als extra stap toe 
te voegen aan het proces, heeft het niet gehaald.

Nieuw is de Raadswerkgroep Vluchtelingenopvang. De 
werkgroep gaat fungeren als een soort denktank en wordt 
nadrukkelijk betrokken bij de processtappen. Elke fractie 
is in de werkgroep vertegenwoordigd. De volgende raads-
leden zijn in de vergadering van 14 januari benoemd: 
Charifa El Kaddouri (D66), Ellen Out (GroenLinks/PE), 
Rasit Görgülü (PvdA), Alexander Vos de Wael (VVD),  
Arnold Versteeg (SGP), Dirjanne van Drongelen 
(Christen Unie), Gabriëlle Hazeleger (GemeenteBelangen),  
Natasja Peters (Burgerbelangen) en Cora van Wijngaarden 
(CDA).

Overige besluiten
•  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio De 

Vallei (RDV) en Regio FoodValley (RFV) 
De Wet Gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd. 
Alle bestaande regelingen moeten daaraan worden  
aangepast. De raad is unaniem akkoord met de voor-
gestelde wijzigingen voor beide regelingen.  
 
De raad heeft met het aannemen van een amendement 
nog een aantal wijzigingen toegevoegd aan de gemeen-
schappelijke regeling RFV. Deze hebben alle te maken 
met de wens als raad meer grip te krijgen. Zo wil de 
raad op vastgestelde tijdstippen reageren op de begroting, 
inclusief een kaderstellende brief, de jaarrekening, een 
voortgangsrapportage en een strategische agenda (één 
keer per vier jaar). Dit amendement is overigens in alle 
samenwerkende gemeenten onderdeel van de besluit-
vorming. 
 
RDV is een samenwerkingsverband op het gebied van 
afvalverwerking van de gemeenten Wageningen, Ede, 
Scherpenzeel, Barneveld en Nijkerk.  
In RFV werken Nijkerk, Wageningen, Scherpenzeel, 
Barneveld, Renswoude, Rhenen, Ede en Veenendaal 
samen om de regio te ontwikkelen tot een aantrekkelijke,  
stevige Europese topregio op het gebied van gezonde 
en duurzame voeding.

•  Benoeming raadsadviseur World Food Center (WFC) 
De totstandkoming van het WFC is een complex project.  
Deraadwildaargraagspecifieke,externeondersteuning 
bij hebben om op de hoogte te raken van alle ins en 
outs. De heer ir. R.J. Baas is op 14 januari benoemd tot 
raadsadviseur WFC voor de duur van één jaar. 
Het toekomstige WFC (gesitueerd op het kazerneterrein  
Maurits-Zuid naast het station Ede-Wageningen)  
besteedt aandacht aan alles wat met voedsel te maken 

heeft over de hele keten. Het bestaat uit een WFC  
Experience Center voor consumenten en een WFC 
Campus voor de vestiging van bedrijven.

•  Regelingen weer up to date 
In de afgelopen tijd zijn er nieuwe lokale regelingen 
vastgesteld door de raad. Helaas is in een aantal  
gevallen de oude regeling niet formeel ingetrokken. 
Daar waar dat het geval was, is het foutje nu rechtgezet.  
Het regelgevingsbestand is weer in orde. Het totaal-
bestand is te vinden op www.ede.nl (kies voor gemeente/ 
beleid en regels).

•  Jaren ‘30-uitstraling in deelgebieden C2 en D  
Enka-terrein 
De gemeenteraad is akkoord met het beeldkwaliteits-
plan voor de deelgebieden C2 en D van het Enka-terrein.  
In de wijk (ten oosten van het zogenaamde carré Enka) 
komen woningen en hofjes. Qua uitstraling wordt een 
sterke relatie gelegd met architectuur uit de jaren ’30.

Opgetekend uit de oordeelvormende  
vergadering
•  Bestemmingsplan Parklaan 

De Parklaan vormt straks de ontsluitingsroute voor het 
oostelijk deel van Ede, het Enka-terrein en de Veluwse  
Poort. Belangrijk dat deze er komt. Daarover zijn de 
raad en het college het eens. Toen en nu. Toen is  
september 2012, de datum waarop de raad het bestem-
mingsplan heeft vastgesteld. Dat plan is echter vernietigd  
door de Raad van State. Nu ligt er een nieuw plan. Een 
beter plan, zegt de raad. Het college heeft goed geluisterd  
naar de bezwaarmakers en heeft nuttige aanpassingen  
doorgevoerd. Nog niet voldoende om zonder slag of 
stoot een positief besluit te nemen. Elke fractie had nog 
wel een minpunt, toevoeging of suggestie. Deze hadden  
onder meer betrekking op het vierbaans wegvak (wel 
nodig?),defijnstof,hetkappenvangrote,beeldbepalende 
bomen, het aanleggen van een klompenpad en de 
veiligheidvanfietsers(Bennekom–Ede).Deraad
neemteendefinitiefbesluitindePDEvan28januari
aanstaande.

•  Behandeling aantal onderwerpen verschoven naar 
PDE 28 januari 2016 
De discussie over de opvang van vluchtelingen kostte  
veel tijd. Een aan tal onderwerpen is doorgeschoven 
naar de PDE van 28 januari a.s. Dat zijn: rapport van  
de rekenkamercommissie over het subsidiebeleid,  
natuurbegraven op de Algemene Begraafplaats Ede, 
nota reserves en voorzieningen gemeente Ede en het  
beschikbaar stellen van een krediet voor wijkposten.

Besluiten Politieke Dag Ede 14 januari 2016

… Ann Tuza (CDA)

Respect voor elkaars opvattingen
Met veel plezier ben ik sinds maart 2015 
namens de CDA-fractie gemeenteraadslid  
in onze mooie gemeente Ede. In het af-
gelopen jaar is er veel op onze gemeente 
afgekomen. Bijvoorbeeld de discussie rond-
om het ambtsgebed, de discussie over de 
zondagsopenstelling en de bezuinigingen 
in de zorg. 

Ook de komende jaren komt er veel op 
ons af: het World Food Center, de aanleg 
van de Parklaan en de opvang van vluchte-
lingen. Allemaal onderwerpen (en vooral 
het laatste) waar ieder individu een andere  
opvatting over heeft. Alleen met respect 
voor elkaars opvattingen kunnen we bouwen  
aan een veilig, leefbaar en democratisch 
Ede.

Wat wil ik voor Ede?
Vanuit het CDA wil ik mij inzetten voor de 
inwoners van Ede en de burgerparticipatie  
nog beter vormgeven. Met oog voor de 
kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen 
en gehandicapten. Hoog op mijn agenda 
staat ook het waarborgen van de veilig-
heid en leefbaarheid in onze wijken.

Gesprek?
Heeft u vragen, opmerkingen, loopt u  
tegen een probleem aan of wilt u een  
gesprek met mij als raadslid? Benader mij, 
ikmaakgraagtijdvooreenkopkoffie.

Meer informatie
ann.tuza@ede.nl
gemeenteraad.ede.nl

… Theo Folmer (SGP)

Aantal agrarische bedrijven daalt 
gestaag
De afgelopen jaren is het aantal agrarische 
bedrijven in de gemeente Ede gedaald tot 
onder de 800. Als deze ontwikkeling door-
zet, zal het aantal de komende dertig jaar 
dalen tot onder de 300. Het zijn maar cijfers 
en verwachtingen, laten we hopen dat het 
zo ver niet zal komen! 

Levenswerk van de boer
Toch moeten we met het maken van beleid 
voor het buitengebied rekening houden met 
deze verwachting. Bedenk dat achter haast 
ieder bedrijf een gezin, een familie staat met 

een grote, vaak emotionele, binding met het 
bedrijf, de boerderij. Bedenk ook dat het  
bedrijf het levenswerk is van de ondernemer/ 
de boer. Maar ook de thuisbasis van het  
gezin en vaak ook van de verdere familie. 

Stoppen is moeilijk
Veel van deze ondernemers moeten op 
korte of iets langere termijn de moeilijke  
beslissing nemen om het bedrijf te stoppen, 
om welke reden dan ook. Een groot aantal 
heeft in de afgelopen jaren deze keus al  
gemaakt. 

Belangen behartigen
De gemeente kan deze trend nauwelijks  
beïnvloeden, laat staan keren. Als raadslid  
probeer ik de belangen van zowel stoppende  
als blijvende boeren en overige bedrijven 
en gebruikers van het buitengebied zo goed 
mogelijk te behartigen. Ook hier is, naast 
voor veel andere onderwerpen, veel  
Wijsheid nodig. 

Meer informatie
theo.folmer@ede.nl
gemeenteraad.ede.nl

Wie is… raadslid?
De leden van de Edese gemeenteraad zijn al geruime tijd volks vertegenwoordiger. We maken graag kennis met hen. Dat gebeurt in de rubriek Wie is…raadslid?  
Wiltumeerwetenoverhetraadswerk?Gadannaargemeenteraad.ede.nl.Metvragenkuntuterechtbijéénvandemedewerkersvanderaadsgriffieviatelefoonnummer140318.
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Aanvragen algemeen (*1 Zienswijze)
Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening
2016W0065 Bergakkerweg 2, 6721DV Bennekom bouwen van een veranda/berging 13-01-2016
2016W0075 Berkenlaan 31, 6721CA Bennekom maken van een uitweg 14-01-2016
2016W0067 Brinkstraat 6, 6721WV Bennekom woningen verbouwen tot 4 wooneenheden 14-01-2016
2016W0051 Dikkenbergweg 9, 6721AC Bennekom kappen van 1 berk en 1 thuja 12-01-2016
2016W0036 Groenestraat 66, 6721JC Bennekom kappen van 1 tsuga 11-01-2016
2016W0044 Korenlaan 52, 6721CV Bennekom aanleggen van een uitrit 11-01-2016
2016W0050 Albertine Agneslaan 33, 6713MP Ede kappen van 8 bomen 12-01-2016
2016W0037 Boedelhof 6, 6715DG Ede plaatsen van een dakkapel 05-01-2016
2016W0073 Dr. Hartogsweg Enka, De Twijnerij,  onder meer nieuw te bouwen 2-onder-1-kap woning 14-01-2016
 kavel J-K, 6717JR Ede
2016W0053 Hakselseweg (rotonde Klaphekweg) Ede kappen van 6 bomen 08-01-2016
2016W0035 Jan van Goyenstraat 16, 6717GW Ede kappen van 3 coniferen 10-01-2016
2016W0028 Nieuwe Kazernelaan EB vlek 3a, kavel 24, Ede bouwen van een woning 08-01-2016
2016W0043 Parkrand 13 rijwoningen, 6714GN Ede bouwen van 13 woningen “Mille Fleur Waterzoom III” 11-01-2016
2016W0041 Singel 1, 6718ZK Ede kappen van 4 dennen 11-01-2016
2016W0040 Van Anrooylaan 11, 6711ED Ede wijzigen van de voorgevel 11-01-2016
2016W0030 Verlengde Arnhemseweg t.h.v. Zuidginkel  aanleggen van 3 faunapassages t.b.v. herpefauna 08-01-2016
 bij hectometerpaaltjes 41,5 - 42 - 42,5 Ede
2016W0069 Wilsondreef 1, 6716DN Ede plaatsen van een overkapping 14-01-2016
2016W0078 van Heutszlaan 2 C, 6711KN Ede kappen van 27 bomen 15-01-2016
2016W0070 Broekweg 1, 6732GT Harskamp legaliseren van een bestaand woongebouw 14-01-2016
2016W0034 Hillegondalaan 16, 6741DP Lunteren bouwen van een garage met veranda 09-01-2016
2016W0026 Vijfsprongweg 50, 6741JB Lunteren aanbouwen van een kantoor 08-01-2016
2016W0077 Vitterweg 13, 6741JN Lunteren bouwen van een schuur 15-01-2016
2016W0032 Zeggelaarsweg 36, 6741GV Lunteren verbouwen van de woning en erfafscheiding 08-01-2016
2016W0052 Arnhemseweg 99 -11, 6731BR Otterlo plaatsen van een overkapping aan de voorzijde 12-01-2016
2016W0068 Edeseweg voor nr. 67, 6733AE Wekerom kappen van 3 linden 08-01-2016

Ontwerpbesluiten (*2 Zienswijze)
Zaakcode Adres Omschrijving Datum afhandeling
2015W1543 Edeseweg 30, 6741CR Lunteren vervangen van een rieten kap 14-01-2016

Verleende reguliere vergunningen (*3 Bezwaar)
Zaakcode Adres Omschrijving Datum besluit Verzenddatum
2015W2462 Dijkgraaf 2 B, 6721NK Bennekom kappen van 1 berk 12-01-2016 12-01-2016
2015W2053 Edeseweg 52, 6721JX Bennekom kappen van 1 taxus en 1 conifeer 11-01-2016 11-01-2016
2015W2497 Heelsumseweg38,6721GTBennekom kappenvan2fijnsparren 14-01-2016 14-01-2016
2015W2342 Torckstraat 8, 6721VX Bennekom plaatsen van een dakkapel 14-01-2016 14-01-2016
2015W2442 Beatrixlaan 35, 6713PR Ede kappen van 2 coniferen 12-01-2016 12-01-2016
2015W2432 Bunschoterplein 1, 6711CD Ede aanbrengen van reclame-uitingen 12-01-2016 12-01-2016
2015W2410 Bunschoterplein 1, 6711CD Ede plaatsen van reclame en koelinstallatie 11-01-2016 11-01-2016
2015W2505 Compagnie 15 (kavel 11) 6711VP Ede kappen van 2 eiken 13-01-2016 13-01-2016
2015W2079 Diedenweg 28, 6717KT Ede aanleggen van één uitweg 11-01-2016 11-01-2016
2015W2029 Fahrenheitstraat 45 -47, 6716BR Ede uitbreiding bedrijfsgebouw 14-01-2016 14-01-2016
2015W2337 Gerard Doustraat 83, 6717MH Ede legaliseren kelder onder de woning 12-01-2016 12-01-2016
2015W2481 Goorsteeg 52 -54, 6718TA Ede veranderen van de inrichting 11-01-2016 11-01-2016
2015W2241 Groot Ginkelseweg 5, 6718SL Ede aanleggen van een uitrit 14-01-2016 14-01-2016
2015W2415 Jan Th. Tooroplaan 25, 6717KA Ede aanleggen van 5 parkeerplaatsen 12-01-2016 12-01-2016
2015BM061 Kerkweg onderdoorgang Kerkweg,  Melding maatwerk ivm lozing op de riolering 13-01-2016 13-01-2016
 6717EX Ede
2015W2523 Korenbloemlaan 9 A, 6713DW Ede kappen van 1 berk 07-01-2016 14-01-2016
2015W2498 Nieuwe Kazernelaan EB vlek 3a, kavel 38,  bouwen van een woning met bijgebouw 13-01-2016 13-01-2016
 6711JC Ede
2015W2443 Platteelhof 9, 6711JK Ede realiseren van overkappingen 12-01-2016 12-01-2016
2015W2350 Soembalaan 36, 6712AM Ede kappen van 2 grove dennen 12-01-2016 12-01-2016
2015W1988 Van Anrooylaan 20, 6711EE Ede verbouwen van de woning 11-01-2016 11-01-2016
2015W2461 Spiraeastraat 2, 6744AV Ederveen kappen van 1 den 14-01-2016 14-01-2016
2015W2317 Molenstraat 23, 6732BP Harskamp overkappen van een motcontainer 12-01-2016 12-01-2016
2015W2127 Broeksteeg 5, 6741JT Lunteren legaliseren van een telecommast 14-01-2016 14-01-2016
2015W2217 Dorpsstraat 25, 6741AA Lunteren verbouwen van pand De Honskamp 11-01-2016 11-01-2016
2015W2319 Honskamperweg 64, 6741CC Lunteren bouwen van een woning 14-01-2016 14-01-2016
2015W2288 Zandingsweg 6731BJ Otterlo wijzigen van 4 2/1 kapwon.naar 5 rijenwoningen 12-01-2016 12-01-2016
2015W2457 Lage Valkseweg 70, 6733GD Wekerom kappen van 1 els 14-01-2016 14-01-2016

Geweigerde aanvragen (*3 Bezwaar)
Zaakcode Adres Omschrijving Datum besluit Verzenddatum
2015W2015 Korenlaan 64, 6721CV Bennekom realiseren van een erfafscheiding 12-01-2016 12-01-2016
2015W1982 Bettekamp 72, 6712EM Ede vervangen van een schutting 11-01-2016 11-01-2016
2015W2110 Generaal Spoorlaan 49, 6711LZ Ede kappen van 1 beuk en 1 eik 11-01-2016 11-01-2016
2015W1981 Dorpsstraat 26, 6741AK Lunteren kappen van 1 tamme kastanje 11-01-2016 11-01-2016
2015W2013 Hulweg 43, 6741CE Lunteren kappen van 1 eik 11-01-2016 11-01-2016

Verlengingsbesluiten
Zaakcode Adres Omschrijving Datum verlenging
2015W2305 Dikkenbergweg 33, 6721MA Bennekom kappen van 43 bomen 13-01-2016
2015W2403 Prins Bernhardlaan 9 A, 6721DN Bennekom kappen van 1 acacia 11-01-2016
2015W2219 Veenderweg 30, 6721WE Bennekom vervangen van een erfafscheiding 12-01-2016
2015W2265 Brederhorst 59, 6714KB Ede handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 13-01-2016
2015W2483 Nieuwe Kazernelaan EB vlak 3a, kavel 26,  bouwen van een woning 13-01-2016
 6711JA Ede
2015W2095 Parkweg 23, 6717HL Ede plaatsen van een luifel aan horecapanden 11-01-2016
2015W2347 Valkestein Ede kappen van 13 esdoorns 13-01-2016
2015W2327 Schras 77, 6744PE Ederveen uitbreiden woning mantelzorg, bouwen berging 11-01-2016

(*1) Zienswijze
Over deze aanvragen kunt u informatie 
krijgen bij de balie Bouwen, Wonen en  
Milieu. Tegen de aanvragen kunt u geen 
bezwaar maken. Wel kunt u schriftelijk uw 
mening kenbaar maken door het indienen 
van een zienswijze. De behandeling van 
de aanvragen start vanaf datum indiening. 
Bij een aanvraag om kaptoestemming 
wordt in ieder geval twee weken gewacht 
met het nemen van een besluit. Zorgt u er 
daarom voor dat een reactie binnen deze 
termijn bij ons bekend is.

(*2) Zienswijze
Belanghebbenden kunnen gedurende  
zes weken een zienswijze naar voren 
brengen tegen het voornemen als hier-
voor bedoeld. Dit kan zowel mondeling 
als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw 
zienswijze motiveert. Uw brief kunt u  
sturen naar  Postbus 9024, 6710 HM Ede.

(*3) Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden gedurende  
6 weken na de besluitdatum schriftelijk  
bezwaar indienen tegen de vergunning 
bij het college van burgemeester en wet-
houders van Ede, Postbus 9022, 6710 HK 
Ede. Meer informatie hierover kunt u krijgen  
bij het team Vergunningverlening van de 
Omgevingsdienst de Vallei, (088-11 69 
900). U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal  
indienen, kijkt u hiervoor op www.ede.nl/
bezwaarmaken. 

(*4) Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden gedurende 
6 weken na de besluitdatum schriftelijk  
bezwaar indienen tegen de vergunning bij 
de burgemeester van Ede, Postbus 9022, 
6710 HK Ede.

(*5) Bezwaar
Op grond van de bepalingen van de  
Algemene wet bestuursrecht kunnen  
belanghebbenden gedurende 6 weken  
na de besluitdatum schriftelijk bezwaar  
indienen tegen de vergunning op grond 
van de Algemene plaatselijke verordening 
Ede bij de burgemeester van Ede,  
Postbus 9022, 6710 HK Ede.
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2015W2544 Kruisbeekweg 13 A, 6741NE Lunteren legaliseren van de uitbreiding bedrijfspand 13-01-2016
2015W2376 Postweg 162, 6741MN Lunteren kappen van 2 eiken 14-01-2016
2015W2363 Onderlangs 35 en 29, 6731BK Otterlo kappen van 25 bomen 13-01-2016

Buiten behandeling laten (*3 Bezwaar)
Zaakcode Adres Omschrijving Datum besluit
2015W2372 Jan Th. Tooroplaan 69, 6717KB Ede wijzigen gevel na onderhoud 12-01-2016
2015W2418 Nieuwe Kazernelaan 11, 6711JA Ede maken van een tweede uitweg 14-01-2016
2015W2397 Pienemanstraat 172, 6717WH Ede plaatsen van een dakraam voorzijde woning 11-01-2016
2015W2600 Hoofdweg 68, 6744WN Ederveen kappen van 1 eik 14-01-2016

Melding mobiel breken
Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening
2016MB001 Rijksweg A12 zuidzijde Ede van sloopafval Esso tankstation 15-01-2016

Geaccepteerde meldingen
Zaakcode Adres Omschrijving Datum besluit
2015M0461 Goorsteeg 54, 6718TA Ede veranderen van agrarisch bedrijf 12-01-2016
2015M0464 Keesomstraat 4, 4A en 4B 6716 A Ede veranderen van het bedrijf 12-01-2016
2015BL086 Laarweg 23, 6732DG Harskamp melden gesloten bodemenergiesysteem 12-01-2016
2015BL084 Arnhemseweg 79, 6731BP Otterlo aanleg gesloten bodemenergiesysteem 11-01-2016

Overige bekendmakingen
Omschrijving
Pizzaria Grill Luna, Dorpsstraat 6 in Otterlo 
 

Pizzaria Grill Luna, Dorpsstraat 6 in Otterlo 
 

Gewijzigde Gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de 
Wet sociale werkvoorziening van de gemeenten Barneveld, Ede, 
Renkum, Scherpenzeel en Wageningen

Soort
Ontwerpbesluit Drank- 
en Horecavergunning
 
Exploitatievergunning

 
Gemeenschappelijke 
regeling Permar WS
 

Datum ter inzage
21-01-2016 t/m 

03-03-2016

21-01-2016 t/m 
03-03-2016

n.v.t.

status
(*4) Bezwaar

(*5) Bezwaar
 

vastgesteld

Volledige bekendmakingen
Gemeente Ede publiceert haar bestemmingsplannen, verordeningen en vergunningen op  
verkorte wijze. Voor de volledige tekst van de publicatie kijkt u op www.ede.nl/bekendmakingen. Voor de inzage van stukken kunt u terecht bij de 
balie Bouwen, Wonen en Milieu, Raadhuis, Raadhuisplein 3 (ingang Publiekszaken) in Ede.

 
Gemeentenieuws

#Ede

20 januari 2016
Gemeentenieuws


