Notulen Algemene Ledenvergadering
Belangenvereniging Ede-Noord
Woensdag 3 maart 2010
Aanwezig/Afwezig:
Bestuursleden BEN:

Albrie Beemer (voorzitter)
Edward van Dipten (vicevoorzitter)
John Swint (penningmeester)
Rini Ruitenschild (algemeen lid)
Bert van der Meiden (secretaris)

Bewoners aanwezig

Achterberg, Van Asselt, Beemer, van Dijk, van Dipten, Hendriksen, ten
Hove, Kuijk, Lettinga, van der Meiden, Nannings, Poulissen, de Rochemont,
Roosendaal, Roskam, Ruitenschild, van Schagen, Swint, Theunissen,
Verduijn, van Vuren.

Afwezig met vermelding

Van den Brink (Otterloseweg), van Beek, Bos, van den Brink (Knuttelweg),
Hendriksen (Klinkerbergerweg), Lansbergen, Schreuder, Schwärzer en
Steennis.

1.

Welkom en opening van de vergadering
De voorzitter opent om 20:00 uur de Algemene Ledenvergadering.

2.

Vaststellen van de agenda en punten voor het open gesprek
Aan de ingebrachte punten van het bestuur:
• Plannen nieuwe gemeentewerf
• Nieuwbouw Asakkerweg
• Verkeersveiligheid

3. Jaarverslag van de Voorzitter
Algemeen.
ALV in 2010 zal er weer verslag plaatsvinden over het gehele jaar. De 7de ALV van de Belangen Vereniging
In 2009 hebben de volgende zaken plaatsgevonden in of om de wijk:
• Voortgang t.a.v. de nieuwbouw Asakkerweg
• Reconstructie N304
• De oversteek N224
• Restaurant 8th is weg. Daarvoor is Restaurant “ Vroeger” is in de plaats gekomen.
• Er zijn plannen voor de bouw van een nieuwe gemeentewerf.
Leden:
2004 : 31 leden
2008 : 42 leden
2009 : 44 leden
2010: 48 leden
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De Schuilplaats
2007:
• 31 oktober 2007 overleg geweest met de Schuilplaats.( bewoners serieus nemen)
• 3 november informatie bij DS.
• 15 november 2007 hoorzitting gemeente.( Zowel wateroverlast als dubbele beglazing zullen
door de DS moeten worden meegenomen in hun bouwactiviteiten, parkeernorm in 1:10)
• December 2007 bouwvergunning goedgekeurd.
2008:
• Verbouwing loopt tot mei.
• In mei is er een afwijzing door de Provincie Gelderland van een aansluiting op de
Apeldoornseweg. Hierdoor zullen alle verkeersactiviteiten via de wijk naar de Schuilplaats
plaatsvinden.
• DS is niet erg proactief met het verstrekken van informatie en zoekt niet veel contact met
BEN.
• Aanvraag extra ontsluiting voor voetgangers naar N224.( i.p.v. tunnel gebruik)
• Vanaf november 2008 verscheidene commerciële activiteiten bij de Schuilplaats waarvan BEN
zich afvraagt of die conform de vergunning kunnen plaats vinden.
De commerciële activiteiten waren o.a. ;
Cabaretvoorstelling Herman Boon
Concerten
Gospelkoor voorstellingen
Cursus door Graham Powell
Verhuur aan de Baptisten Gemeente Ede
2009:

Opening van de Schuilplaats is 14 maart 2009.
• Uitnodiging evaluatie door de schuilplaats 7 april 2009
Commerciële activiteiten
Regelmatig evenementen
De schuilplaats wil geen proactief contact onderhouden met BEN over hun
activiteiten.
• Direct aanwonende hebben last van het verkeer. BEN kan hier weinig aan doen.
• Uitbreiding DS voorkomen(vestigen van en fotograaf psycho sociale hulpverlening).
• Parkeer overlast Otterlose weg (Mogelijke opties worden met buurtbeheer besproken). De
parkeerwachten van de Schuilplaats acteren goed.

Nieuwbouw asakkerweg
2007
• December 2007 overleg gemeente.
• Appartementencomplex Asakkerweg wordt kleiner.
• Tekton/VHP komt nog met conceptontwerpen voor appartementencomplex N224.
2008:
• Sociaalplan huidige bewoners afgerond.
• Gemeente organiseert op 26-06-2008 een informatieavond.
• Gemeente ; Voor 1 juli een verzoek voor vrijstelling van het Bestemmingsplan (artikel 19
procedure) gekoppeld aan een bouwaanvraag in te dienen.
• Vergunning Sloop woningen verleend en deels uitgevoerd.
• Nieuwsbrief Wooninfo-centrum 16-01-2009;
• Start verkoop: eind 2009
• Start bouw: 1e helft 2010
• Verkopende makelaar: Nog onbekend
2009:
• Inloopavond op over voorontwerp bestemmingsplan 9 september . Resultaat is positief.
Appartementencomplex aan de N204 zijde vervangen door woningen die tevens dienen als
geluidswal.
• Tekeningen lagen ter inzage tijdens de inloopavond in deze school.
• Vervolg info bestemmingsplan asakkerweg
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Ede Noord Infra
2007:
• Juli 2007 Plateau asakkerweg- kerkhoflaan.
2008:
• Verkeersveiligheid met Monique de Rohde doorgenomen. De gemeente wil eerst de
nieuwbouw aan de Asakkerweg afwachten en daarna kijken wat er nog budget technisch
mogelijk is.
• Door intensiever contact met Wijkbeheer zijn de volgende acties uitgevoerd:
Aanpak los liggende tegels. Herstel trottoirs.
Overhangende begroeiing
Laaghangende berken
Rommel bosrand
Nieuw 30 km bord
2009:
• Goed contact met Wijkbeheer.
• Meld punten (overlast motorrijders, tunneltje,enz)
• De Tunnel verlichting is weer “vervangen”.
N224 Oversteek rijksweg
2007:
Verslag en actielijst overleg d.d. 15 maart 2007
Verschillende varianten
Nog geen keuze
Financiering loopt nog (Gemeente , Provincie)
2008:
Geen verdere activiteiten
2009:
• Vergadering 23 maart. Idee over invulling gepresenteerd.
• In juni reactie nota.
• Geen verdere activiteiten
N304
2007:
•

Reactienota tweede bewoneravond in maart 2008 ontvangen. Het belangrijkste nieuws is dat er
alsnog een rotonde komt bij N304/Koeweg
Het bestek van de hele reconstructie wordt momenteel gemaakt.

•
2008:
• Weinig activiteiten t.a.v deze reconstructie.
• Najaar voor start zou nog een inloopavond georganiseerd worden. Dit wordt 4 maart 2009.
2009:
• Maart inloopavond over de werkzaamheden.
• Volop uitvoerende activiteiten geweest
• De activiteiten zijn afgerond. Acties hebben geresulteerd in een rotonde bij de Noord ingang van
de wijk
• Stiller asfalt vanaf de rotonde tot aan de kruising N204.
• Afgerond …..
Gemeentewerf
2009:
In december nieuw onderwerp in 2009.

Politiek
2009:
In 2009 meer activiteiten richting politiek. In februari 2010 contact geweest met CDA en VVD (anderen
komen nog aan de beurt).
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4.

Verslag kascontrolecommissie
• De kascontrolecommissie bestaande uit Fred van Asselt en Marten Kuijk heeft de kas in
goede orde aangetroffen. Van de controle is verslag opgemaakt. Inzage kan via de
penningmeester worden gegeven.
• Uitgaande van de begroting blijft het bedrag voor de contributie gehandhaafd op € 15.
• Fred van Asselt en Marten Kuijk vormen ook volgend jaar de kascontrolecommissie.
• Suggestie is gedaan om saldo op renterekening te zetten.

5.

Samenstelling bestuur
Albrie Beemer en Rini Ruitenschild verlaten bestuur. Hiervoor in de plaats komen Caroline Lettinga en
Simone Polissen.

6.

Rondvraag
• Plaatsen hartmassage apparatuur.
Geopperd is dat plaatsen AID (hartmassage apparatuur) in de wijk nuttig zou kunnen zijn.
Bestuur zal hier aandacht aan besteden c.q. uitzoeken wat de mogelijkheden opties zijn.
• Gladheidsbestrijding
Tijdens de afgelopen winter was het wederom op sommige plaatsen (bijv. de tunnel) in de wijk
erg glad. Mensen konden/durfden soms niet de straat op. Opgemerkt is dat er wel gestrooid
wordt, maar dat pekel nauwelijks/geen effect heeft als er onvoldoende over heen wordt
gereden. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat er in dat geval (met name bij tunnel)
gewoon geruimd moet worden. Bestuur zal hierover contact opnemen met wijkbeheer.
• Criminaliteit
Gevraagd wordt of bestuur iets kan zeggen over de criminaliteit in de wijk. Dat is niet
mogelijk. Leden komen in vergadering tot een aardige opsomming (inbraken, vernielingen en
overlast). Bestuur zal contact opnemen met wijkagent teneinde beeld te krijgen. Vanuit
bestuur wordt aangegeven dat leden via bijvoorbeeld de mail bestuur kunnen informeren. Zo
nodig kan dan vanuit bestuur register worden gemaakt (ook voor andere onderwerpen zoals
verkeersveiligheid, parkeerproblematiek i.v.m. Schuilplaats, etc.).
• Automobilisten die veel te hard rijden door de wijk.
Lid is bijna aangereden door automobilist die veel te snel over Asakkerweg reed. Dit blijkt veel
vaker voor te komen. Vanuit bestuur wordt aangegeven dat verkeersveiligheid een speerpunt is
van BEN richting gemeente. Gemeente doet tot nu toe weinig aan situatie en politie handhaaft
niet. Onderwerp komt na de pauze terug.
• Speelruimte voor kinderen.
Aangegeven wordt dat er voor kleine kinderen gen speelruimte is voor kleine kinderen. Vanuit
bestuur wordt opgemerkt dat dit onderwerp bij nieuwbouw Asakkerweg naar voren is gebracht
richting gemeente. Punt zal expliciet wederom worden aangekaart bij nieuwe projectleider
nieuwbouw Asakkerweg.
die vanuit BEN is besteed aan deze problematiek doet de gemeente niets. Door middel van een
brief aan het College van Burgemeester en Wethouders zal BEN wederom aandacht gaan
vragen voor dit probleem.
• Luchtalarm
Opgemerkt wordt dat alarm op eerste maandag van de maand 12.00 uur niet (goed) hoorbaar is.
Lijkt erop dat er geen sirene meer is in de wijk. In geval van calamiteiten is dit onwenselijk.
Bestuur zal contact hierover opnemen met gemeente.

Om 21:30 uur wordt de ALV 2009 gesloten.

PAUZE
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7.

8.

Open gesprek met de leden
• Nieuwbouw Asakkerweg.
Op dit moment gebeurt er weinig. We zijn in afwachting van procedure die tot eind maart
loopt. Als projectontwikkelaar word nog steeds Tecton genoemd. Als procedure soepel
verloopt zou september 2010 begonnen kunnen worden met de verkoop van de woningen. Te
melden valt dat er geen ontsluitingsweg gepland is op de N224. Door BEN is dat diverse keren
geopperd. Provincie is tegen in verband met veiligheid N224.
•

Verkeersveiligheid
In 2008 is door bestuur BEN inventarisatie gemaakt van gevaarlijke punten in de wijk. Hiervan
is powerpoint presentatie gemaakt. Bij gemeente gaf dat weinig soelaas. Suggesties van BEN
stranden tot nu toe steeds op beleidsambtenaren. Gerealiseerd is plateau kruising
Asakkerweg/Kerkhoflaan. Er komt een plateau bij begin van de wijk Asakkerweg. Dit in
verband met nieuwbouw om zo 30 km zone te realiseren.
Powerpoint presentatie gevaarlijke punten is gebruikt richting politieke partijen (tot nu toe
CDA en VVD). Deze is goed ontvangen. De intentie is dan ook om contacten met de politiek te
intensiveren mede met het oog op het realiseren van een verkeersveilige situatie in de buurt.
Sluipverkeer lijkt toe te nemen nadat er op Lunterseweg een rotonde is gerealiseerd. Zo rijden
er opvallend veel vrachtauto’s die vanaf Lunteren/Veenendaal richting Apeldoorn gaan.
Gesuggereerd wordt dat dit grotendeels opgelost zou kunnen worden door vrachtverkeer louter
toe te staan voor bestemmingsverkeer. Ook wordt verwacht dat verkeer toe zal nemen als de
nieuwe gemeentewerf een feit is.
Vanuit bestuur wordt aangegeven dat verkeersveiligheid een pakket van maatregelen vergt dat
in kader van nieuwbouw Asakkerweg aangepakt zou moeten worden. Benadrukt wordt dat
verkeersveiligheid een speerpunt is voor BEN. Leden kunnen altijd suggesties doen richting
bestuur.
Tenslotte wordt door een van de leden opgemerkt dat (verkeers)veiligheid niet ophoudt bij de
grens van de wijk.

•

Nieuwe gemeentewerf
E zijn plannen voor een nieuwe gemeentewerf. Wat bestuur weet staat op de site van BEN. De
conclusie kan worden getrokken dat ruimte tussen crematorium en huidige gemeentewerkplaats
niet gebruikt kan gaan worden voor uitbreiding begraafplaats.

Open gesprek met de leden
Rond half elf sluit de voorzitter de bijeenkomst die zoals gebruikelijk op een plezierige en informatieve
wijze heeft plaatsgevonden.
Namens het bestuur,
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