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AANKONDIGING 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING
BELANGENVERENIGING EDE
NOORD

Deze zal plaatsvinden op:

dinsdagavond 9 mei 2023

locatie en tijdstip volgen nog:

zie onze website ede-noord.nl

Update ontwikkelingen 
Graag zien wij jullie binnenkort tijdens de ALV in mei,
maar hierbij alvast - beknopt - informatie over de
lopende ontwikkelingen in onze wijk:

Buurtfeest 2023
Na het zeer gezellige buurtfeest in 2021, start de
feestcommissie binnenkort de voorbereidingen voor een
nieuwe versie deze zomer. Binnenkort meer informatie
hierover.
Spaar aub de Ede Doet bonnen voor dit initiatief!

Speeltuin Asakkerhof 
Alle benodigde gelden (€ 30.827,00 !) voor de realisatie
zijn uiteindelijk bijeengekomen. Zo kan dit speeltuintje
voor jonge kinderen er nu echt komen. 
De gemeente heeft ons laten weten dat de uitvoering
binnenkort, in April, zal starten.

Punten voor de ALV?
Heeft u als lid van BEN zelf nog punten voor onze
algemene ledenvergadering? Geef deze dan per mail aan
ons door vóór 14 april a.s..

 

Contactgegevens:
Belangenvereniging Ede Noord
Asakkerweg 23
6718 ZE  Ede
mail: info@ede-noord.nl
Web: ede-noord.nl



MEI 2022

Nog géén lid van BEN?

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

 rechtstreeks via de Ede Doet website, of
 stuur een foto van de bon naar de Ede Noord 2.0 WhatsApp groep, of
 lever de bon fysiek in op Asakkerweg 23

Binnenkort weer in de brievenbus: de wijkwaardebonnen !
Deze worden gebruikt om weer een grandioos Buurtfeest te gaan organiseren 
aankomende zomer. Doneer uw wijkwaardebon: 

Voor ons 

buurtfeest!

Naast enkele omwonenden heeft ook BEN een 
zienswijze met opmerkingen en bezwaren 
gestuurd t.a.v. de voorgestelde plannen om de 
wasstraat bijna dubbel zo groot te maken (met 
o.a. sloop woonhuis Asakkerweg 10, nieuwe 
uitrit op Asakkerweg, etc). 

Helaas is de vergunning door overschrijding 
van de behandeltermijn door de 
Omgevingsdienst "van rechtswege" verleend...

Naast een gesprek met de directie van de 
wasstraat, beraden wij ons nu op een verdere 
bezwarenprocedure.

Contactgegevens BEN:
Belangenvereniging Ede Noord
Asakkerweg 23
6718 ZE  Ede
mail: info@ede-noord.nl
Web: ede-noord.nl

UITBREIDING WASBOXEN COMPLEX ASAKKERWEG


