MEI 2022

NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief

Na een bijzondere Coronatijd, gaan we naar een
meer herkenbaar en “normaal” leven. De
onderlinge contacten in onze buurt zijn wat
minder en anders geweest.
Toch is er ook het een en ander gebeurd of staan
er zaken op stapel, zodat het de moeite waard is
om hierover binnenkort in gesprek te gaan.
We organiseren daarom een Algemene
Ledenvergadering (ALV) op 14 juni a.s.
Om jullie nu alvast verder te informeren hebben
we deze Nieuwsbrief samengesteld.
Het gaat dan over ontwikkelingen die we in onze
nabije omgeving bespeuren, die soms heel dicht
bij ons zijn, maar ook wel verderaf of op langere
termijn gaan spelen.

AANKONDIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
BELANGENVERENIGING EDE NOORD

Deze zal plaatsvinden op:
dinsdagavond 14 juni 2022
locatie: de Schuilplaats
aanvang 19.30 uur

Contactgegevens:
Belangenvereniging Ede Noord
Asakkerweg 23
6718 ZE Ede
mail: info@ede-noord.nl
Web: ede-noord.nl
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ALV 2022
De actuele agenda voor deze
vergadering treft u aan op de
website van BEN:
www.ede-noord.nl
Aanvullend op deze ALV zijn ook
twee sprekers uitgenodigd:
- onze wijkagent, de heer Gerben
Algra, mede over onze BuurtApp
- de heer Robert Bron, van de
Schuilplaats, om de nieuwe plannen
en activiteiten nader toe te lichten.

Nog geen lid van BEN?
Geef u dan op via de website van
BEN: www.ede-noord.nl of mail
naar: info@ede-noord.nl

T
EDE DOE
bonnen
Dank allemaal voor het inleveren van de wijkwaardebonnen !
Deze worden gebruikt om weer een grandioos Buurtfeest te gaan organiseren in
de zomer van 2023.
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Reanimatie en AED training

Eerder hebben al meerdere buurtbewoners een
Reanimatie & AED training gevolgd. Op deze wijze
kunnen wij optimaal onze gezamenlijke AED
defibrillator in geval van nood inzetten in de
buurt.
Opnieuw wordt er een herhalingscursus
aangeboden, die natuurlijk ook openstaat voor
nieuwe deelnemers. Wij zoeken nog enkele
deelnemers!
Datum cursus: donderdagavond 2 juni a.s.
De cursus wordt gegeven door AREHBO aan de
Keesomstraat in Ede. Aan deze cursus zijn géén
kosten verbonden; deze worden door uw eigen
zorgverzekeraar óf door uw belangenvereniging
BEN vergoed.
Heeft u interesse, meldt u dan z.s.m. aan via:
info@ede-noord.nl
Bent u als buurtbewoner al bekwaam voor de inzet van de AED?
Via een eerdere training of uw werk? Help dan óók mee en meld u aan via
Hartslagnu.nl

Omgevingsvisie 2040 Ede

Zoals misschien gelezen en gevolgd is er
door het gemeentebestuur een nieuwe
concept- omgevingsvisie voor Ede vastgesteld.
Het motto is “‘Dierbaar, Duurzaam en
Dynamisch”. Je leest over meer groen, zuinig
met water, minder autogebruik, meer fiets
en OV- gebruik, mogelijk station Ede West ,
etc.
Vorig jaar zijn er al informatie avonden
geweest en op 12 mei kan de
gemeenteraad het conceptplan gaan vaststellen. Lees hierover meer op de website
www.ede.nl/omgevingsvisie
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Energietransitie
Medio afgelopen jaar is er de "Regionale energiestrategie Food Valley 1.0"
verschenen. Ede wil samen met andere overheden in 2050 energieneutraal zijn.
Deze strategie geeft de koers aan hoe men in onze regio de komende jaren over zal
gaan op duurzame energiebronnen, zoals windmolens e.d..
Dit zijn plannen hoe men e.e.a. wil realiseren voor heel Ede, maar óók voor onze wijk
is dit van belang, omdat er ook nader gesproken wordt over biomassa centrales en
geothermie. Meer gedetailleerde informatie op:
www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie

Warmtevisie Ede
Parallel aan de regionale energiestrategie
heeft onze gemeente ook een zgn.
Warmtevisie opgesteld, waarin staat
beschreven hoe en in welk tempo elke wijk
in de komende jaren “van het gas af gaat”.
Denk dan bij voorbeeld aan gebruik warmte
pompen of aanleg van een warmtenet e.d.
Afgelopen december heeft de gemeente
hierover eerste besluiten genomen.

Routekaart aardgasvrij Ede:

wat is het plan voor jouw woning?
Ede aardgasvrij in 2050: hoe gaat dat? Je woning isoleren is de eerste stap, maar ook
(hybride) warmtepompen, warmtenetten en andere oplossingen zijn dan in beeld
om Ede in de komende 30 jaar aardgasvrij te maken.
Lees meer per wijk op "de routekaart naar een aardgasvrije gemeente":
www.ede-natuurlijk.nl/aardgasvrij/routekaart-aardgasvrij-ede-wat-is-hetplan-voor-jouw-woning

