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Uw mening telt
Laat uw stem horen door deel te nemen aan het inwonerspanel van de gemeente Ede. Het inwonerspanel
bestaat dit jaar vijftien jaar en onlangs voerden we de vijftigste peiling uit. Kirsten de Boer-Knol is al een paar
jaar lid. Lees haar ervaring en kijk eens of het iets voor u is.
“Zelf woon ik al mijn hele leven in de gemeente Ede. Ik
ben nu zo’n drie jaar lid van het inwonerspanel. Ik vind
het belangrijk dat de gemeente de mening van de inwoner
hoort. Meedoen kost niet veel tijd. Ik vul in hooguit tien
minuten de vragenlijst in”, vertelt Kirsten. Het inwoners
panel bestaat uit ongeveer 1.500 deelnemers. Alle
inwoners van de gemeente Ede kunnen meedoen.
Naar welke onderwerpen vragen we?
Vier keer per jaar ontvangt het panel een vragenlijst over
een actueel onderwerp. De afgelopen jaren vroegen we
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het panel bijvoorbeeld zijn mening over de onderwerpen
wonen, duurzaamheid, Ede-Centrum en parkeren. “Voor
mij is veilig fietsen en groen in de openbare ruimtes
belangrijk. Dat we nu weer kunnen fietsen langs het station
Ede-Centrum en de Hoogvliet is het resultaat van een
vragenlijst. Hier zie ik terug dat de gemeente luistert.”
Wat doen wij met uw gegevens?
De resultaten van de onderzoeken verwerken we altijd
anoniem. We gebruiken uw gegevens alleen om uitspraken
te doen over groepen panelleden. We onderscheiden

bijvoorbeeld inwoners van een bepaalde wijk. Soms zijn
er verschillen tussen de meningen van inwoners van
verschillende wijken. Hier houden we rekening mee bij
het maken van plannen of het oplossen van problemen.
Doe mee
Wilt u net als Kirsten meepraten en uw mening geven
over de gemeente Ede en het leven hier? Ook u kunt lid
worden van het inwonerspanel. Meld u aan via
www.ede.nl/inwonerspanel. U zit nergens aan vast. Dus
mocht het een keer niet goed uitkomen, dan kunt u
ervoor kiezen niet mee te doen. Heeft u vragen? Neem
contact met ons op via info@ede.nl of via 14 0318.

Vuurwerkshow Enka

Openingstijden feestdagen

Sluit 2018 op een bijzondere manier af! Op
31 december bent u welkom bij de vuurwerkshow
op het terrein van de ENKA-fabriek. De toegang is
gratis.

Met kerst (dinsdag 25 en woensdag 26 december) en
op nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari) is de gemeente
gesloten. Rond kerst en oud en nieuw gelden de
onderstaande openingstijden voor onze balies.

Geen Collectes

De show vindt plaats achter De Fietser, ter hoogte van
de Doctor Hartogsweg. We raden u aan om met de fiets
te komen. Er staan borden om u de weg te wijzen. U
bent welkom vanaf 23:00 uur. De show zelf begint rond
middernacht. Het vuurwerk wordt afgestoken door een
professioneel bedrijf. U kunt uw eigen vuurwerk dus
thuislaten.
Lampionnentocht
Wilt u de jaarwisseling vieren met uw kinderen, maar
vindt u middernacht te laat? Eerder die avond bent u
welkom bij de lampionnentocht. Deze start rond 18:00
uur bij De Fietser. Bewoners van de Enka organiseren
zowel de show als de optocht. Meer informatie over de
vuurwerkshow en de lampionnentocht vindt u binnenkort
op de Facebook-pagina ‘Enka bewoners’.
© 2018 gemeente Ede
Ontwerp, fotografie en eindredactie
afdeling communicatie, gemeente Ede
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info@ede.nl
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Burgerzaken
•M
 aandag 24 en 31 december gesloten.
Balie Bouwen, Wonen en Milieu
•M
 aandag 24 december tot en met dinsdag 1 januari
gesloten.
Werkplein
•M
 aandag 24 en 31 december gesloten.
Studiezaal Gemeentearchief
•G
 eopend op donderdag 27 december en vrijdag 28
december van 10:00 tot 13:00 uur. Woensdag 2 januari
geopend van 10:00 tot 13:00 uur.
ACV Afvalbrengstation
•M
 aandag 24 en 31 december open van 8:00 uur tot
15:00 uur.
Met uitzondering van de feestdagen zijn we wel
telefonisch bereikbaar.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over onze openingstijden op
www.ede.nl/contact.
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Tunnelvisie
Sinds mei van dit jaar ben ik wethouder en in een eerdere column schreef ik al dat
me dat erg goed bevalt. Ik ben onder meer verantwoordelijk voor het onderwerp
verkeer. En dat is een onderwerp dat altijd veel belangstelling heeft van bewoners
en ondernemers. Logisch: iedereen neemt lopend, met de fiets, bus of auto deel
aan het verkeer. En iedereen heeft dus eigen ervaringen met zaken die goed gaan
of zaken die beter moeten.

Uw woning verduurzamen?
Wilt u uw (huur)woning duurzamer maken? U kunt direct aan de slag. Als
gemeente bieden wij namelijk ook in 2019 de ‘stimuleringslening duurzaamheid’
weer aan.
U kunt deze stimuleringsregeling gebruiken
om uw woning of uw gebouw duurzamer
te maken. Bijvoorbeeld door het plaatsen
van zonnepanelen of door vloeren, daken
en gevels te isoleren.
Hoe werkt het?
• Het is een lening van € 2.500 tot
€ 50.000 voor woningen (eigenaren en
VvE) en tot € 75.000 voor maatschappelijke organisaties (scholen, kerken en
sportverenigingen).
• De regeling heeft een looptijd van 10 tot
15 jaar
• U sluit de regeling af tegen een lage rente
De lening is er al sinds 2016 en wordt nu
voortgezet tot en met 2020. Er zijn al bijna
500 leningen verstrekt. Eigenaren en
maatschappelijke organisaties hebben
bijna 4 miljoen euro geïnvesteerd in het
duurzamer maken van huizen en gebouwen. Ede staat hiermee in de top 5 van
gemeenten die zo’n lening verstrekken.

Steeds vaker wordt de lening gebruikt om
te investeren in een warmtepomp of
isolatie.
Wat verandert er in 2019?
Een belangrijke verandering is dat vanaf
2019 ook huurders de regeling aan kunnen
vragen. Ook kunt u lenen voor het aardgasvrij maken van uw woning of gebouw.
U kunt de lening niet meer gebruiken voor
het aanschaffen van een pelletkachel.
Hoewel deze kachels minder schadelijke
stoffen uitstoten dan houtkachels, willen
we het gebruik niet stimuleren vanwege
de luchtkwaliteit.
Meer informatie
Wilt u ook duurzamer wonen? Kijk voor
meer informatie over de stimulerings
regeling duurzaamheid en de voorwaarden op www.ede.nl/duurzaamheid.

Wethouder Peter de Pater
Wat mij opvalt, is dat al die meningen en
ervaringen soms maar moeilijk bij elkaar
komen. Er leeft te vaak een grote tegenstelling tussen de auto en de fiets bijvoorbeeld, of tussen het openbaar vervoer en
de wandelaar. Dat moet en kan anders.
Oplossing
Om die reden pleit ik ervoor dat we in Ede
meer gaan doen met een tunnelvisie.
Misschien valt u nu even stil. Zou de
wethouder dat nou echt zo bedoelen? Jazeker! Ondanks dat de eerste indruk bij
het woord ‘tunnelvisie’ vaak niet erg positief is. Veel mensen denken bij het woord
aan oogkleppen op, niet open staan voor
meningen of ideeën van anderen, doordenderen en dat slechts één kant op.
Maar juist als het om verkeerszaken gaat
kan een tunnel de oplossing zijn voor
verschillende belangen.
Verkeersveiligheid
Als wethouder zet ik mij in voor een goede
bereikbaarheid en doorstroming van het

Werk aan de weg
Ede

Geen werkzaamheden

Meer werkzaamheden

Kijk op www.bereikbaargelderland.nl.

Juist vanwege al die verkeersdeelnemers
die veilig, duurzaam en op tijd op hun bestemming willen zijn, wens ik Ede een
tunnelvisie toe.

@peterdepater

Studenten aan de deur

Nieuwe app ACV

Woont u in Ede-Zuid, Maandereng of Rietkampen?
Houd er dan rekening mee dat tussen 7 en 11 januari
studenten kunnen aanbellen. Zij nemen deur-aandeur vragenlijsten af en interviewen bewoners over
duurzaamheid. Doet u ook mee?

Afvalverwerker ACV lanceert hun eigen ACV-app.
Daarin vindt u onder andere de afvalkalender. De
nieuwe app vervangt de huidige afvalwijzer.

De studenten willen weten hoe Edenaren denken over
zuinig omgaan met energie en milieuvriendelijk wonen.
Ook zijn ze benieuwd wat bewoners zelf doen om bijvoorbeeld hun woning duurzamer te maken. De studenten
zijn van de opleiding planologie aan de Universiteit van
Amsterdam (UvA).
Uw mening
De gemeente Ede wil graag samen met inwoners nadenken
over de vraagstukken rond energie. Daarom zijn we
benieuwd hoe u denkt over duurzamer wonen. En welke
rol de gemeente hierin moet nemen volgens u. We
kijken uit naar de resultaten van het onderzoek. Na
afloop sturen de studenten een vrijblijvend advies naar
de gemeente Ede.

19 december 2018
Gemeentenieuws

verkeer. Een tunnel kan daar een enorme
impuls voor zijn. Soms maakt een tunnel
een belangrijke fietsroute een stuk korter
(zoals de geplande fietstunnel tussen
Veldhuizen en bedrijventerrein Frank
eneng). Soms maakt een tunnel een druk
kruispunt beter bereikbaar voor alle verkeersdeelnemers (zoals de fietstunnel nabij
de Emmalaan). En soms zorgt een tunnel
voor veel meer verkeersveiligheid. Om die
laatste reden kijken we volgend jaar nadrukkelijk naar de veiligheid op de N224,
de weg tussen de A30 en de A12 die langs
Kernhem gaat.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het onderzoek? Ga naar
www.ede.nl/uva.

U downloadt de app in de App Store en Google Play
Store en herkent hem aan het logo van ACV. In de app
vindt u de afvalkalender, containers bij u in de buurt en
u zoekt eenvoudig op welk afval waar hoort. Ook is het
mogelijk om een herinnering in te stellen. Zo weet u altijd
welk afval we op dat moment bij u ophalen.
Papieren kalender
Op www.acv-afvalkalender.nl is de afvalkalender ook te
bekijken. U kunt de kalender printen of een herinnering
instellen. U krijgt een e-mail waarin staat welk afval u
aan de weg kunt zetten. Wilt u toch liever een papieren
afvalkalender? Mail dan uw adresgegevens naar
info@acv-groep.nl of bel 0318 64 81 60. In januari krijgt
u een geprinte kalender thuisgestuurd.
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Politieke Dag Ede

Agenda raadsvergadering van 13 december 2018

Op donderdag 13 december was de laatste raadsvergadering van het jaar 2018. Wilt u meer weten over
de achtergrond van de verschillende onderwerpen,
dan vindt u de stukken bij de agenda van 13 december
op ede.raadsinformatie.nl. Hier kunt u ook de debatten
terugkijken.

Vragenuurtje
Voor het vragenuurtje waren twee vragen aangemeld.
Allereerst vroeg Niek van den Brink namens de ChristenUnie over mogelijkheden voor provinciale subsidie
voor groene schoolpleinen. Vervolgens vroeg Ellen Out
namens GroenLinks over vermeende misstanden in
varkenshouderijen. Beiden werden naar tevredenheid
beantwoord door portefeuillehouder Vreugdenhil.

Genomen besluiten
De volgende onderwerpen werden zonder discussie en
met algemene stemmen aangenomen:
• Het bestemmingsplan voor Meulunterseweg 112 en
112a, Lage Veldweg 19-23, Lunteren en Braeckweg
20, Harskamp.
• Het voortzetten van de stimuleringslening duurzaamheid.
• Een vernieuwde versie van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.
• De grondprijzen 2019 en een nota met uitgangspunten die gehanteerd worden bij het actualiseren van het
Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2019.
• Het instellen en vullen van een aparte raadswerkgroep World Food Center.

Moties en amendementen
Meer discussie was er over de andere agendapunten.
Het zwaartepunt lag daarbij bij de afsluiting van de
spoorwegovergang Kerkweg. Hierbij diende het CDA
een wijzigingsvoorstel en een motie in. Met het amendement wilden CDA, ChristenUnie, Gemeentebelangen,
GroenLinks, D66 en Democratische Kiezers sluiting zo
lang mogelijk uitstellen, omdat de bouw van het station
ook vertraging oploopt. Deze wijziging werd unaniem
aangenomen door de raad. Het voorstel zelf werd daarna
ook unaniem aangenomen. De motie van CDA, VVD,
GB, SGP, CU, D66 en DK vroeg om verschillende opties
uit te werken voor een goede verbinding tussen de
wijken. Hier stemde alleen GroenLinks tegen.
Ook bij de bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley
werd een amendement ingediend. GroenLinks en ChristenUnie wilden hiermee de mogelijkheid van een treinstation Ede-West in de plannen genoemd houden. Dit
amendement is met 23 tegen 16 aangenomen; Democratische Kiezers, Gemeentebelangen, Burgerbelangen,
SGP en D66 stemden tegen. Over de bereikbaarheids

agenda zelf is vervolgens niet eens meer gestemd, deze
is met algemene stemmen aangenomen.
De nieuwe nota lokale heffingen is aangenomen met
een tegenstem van D66.
Bij de behandeling van de verordening reclamebelasting 2019 diende D66 mede namens CDA, Gemeentebelangen, Democratische Kiezers en GroenLinks een
motie in. Zij riepen het college op om met de winkeliers
in Bennekom en de andere kernen in gesprek te gaan,
en bij gebleken draagvlak te komen met een voorstel
voor reclamebelasting in Bennekom en de andere kernen.
De verordening is met algemene stemmen aangenomen,
de motie werd aangenomen met tegenstemmen van
Burgerbelangen en SGP.

Jaarafsluiting
Omdat het de laatste raadsvergadering van dit kalenderjaar was sloot de besluitvormende raad af met een
terugblik op het afgelopen jaar door de nestor van de
raad, de heer Evert Jansen van de SGP. Nieuw dit jaar
was dat ook stadsdichter Larissa Verhoeff met een eigen
bijdrage de raadsleden deze periode van bezinning instuurde. Haar bijdrage, getiteld ‘De Edese draden van
wij’ vindt u hiernaast.

Discussie en debat
Na de jaarafsluiting volgde nog flink wat debat in twee
oordeelsvormende vergaderingen. In twee zalen
behandelde de raad nog zes onderwerpen. In de raadzaal werd zo lang stilgestaan bij de Doorfietsroute
Ede-Wageningen, dat de andere onderwerpen in de
verdrukking kwamen. De behandeling van het onderwerp Wind- en zonnewijzer Ede is daarom doorgeschoven naar een volgende vergadering in het nieuwe
jaar. Dit gaf de ruimte om de bestrijding van de Japanse Duizendknoop te behandelen.
In de belendende vergaderkamer 304 verliep het voorspoediger, al liepen de gemoederen bij de behandeling
van de wijzigingsverordening raadscommissie Ede
ook op. De vragen van de SGP bij het programma Onderwijshuisvesting 2019 werden vlot beantwoord en
over de toewijzing van de lokale zendtijd voor de
komende vijf jaar aan stichting Omroep Ede was weinig
onenigheid.
Een besluit over de onderwerpen Japanse Duizendknoop,
raadscommissieverordening en de zendtijdtoewijzing
volgt in de volgende raadsvergadering op 17 januari
2019. Dan ook alsnog het oordeelsvormende debat over
de Wind- en zonnewijzer.

Bekijk het maar!
De vergadering van 13 december kunt u terugkijken bij
onze video-uitzendingen op ede.raadsinformatie.nl.
De volgende Politieke Dag Ede is na het kerstreces op
donderdag 17 januari 2019. Via Twitter en Facebook
@RaadEde blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Edese draden van wij
Sterk zijn de draden
die uit het hart
van de mensen
strak naar de raad
gespannen staan
Ieder van jullie
heeft een eigen bundel
die rechtstreeks
naar het midden gaat
waar de draden
verbinden
Ziedaar:
het stevige web
van de raad
In de kern van dit weefsel
kan het moois gebeuren
dat samenlevers respectvol
naast elkaar laat bestaan
dat duiding geeft aan
wie we zijn – en waren en waar we
met zijn allen
naartoe willen gaan
We kunnen ook
met wat draden
harpen bespannen
met pingeltjes, tweetjes, jingletjes
soms plagend, soms blij
muziek vol prachtige toekomstplannen
en een groot crescendo van wij
Het web van ons
kan als vangnet dienen
Voor mensen die even
draadloos zijn
Als een hulplijn
in donkere dagen
zodat niemand
echt niemand
alleen hoeft te zijn
Er is genoeg draad
voor een extra dikke kluwen van
warm, wollig, weldadig samenzijn
Sterk zijn de draden
die uit de harten
van Ede
strak naar de raad
gespannen staan
Sterk is de raad
die met al deze draden
integer en liefdevol
om weet te gaan

Larissa Verhoeff
Stadsdichter van Ede
13 december 2018

Gast van de Raad
Om het werk van de raad zichtbaar te maken ontvangt de raad regelmatig gasten die een dag meelopen met een
van de fracties. Op 13 december ontving de PvdA als gast Luna Smiesing, Thijs van Geerenstein, Els Holland,
Liesbeth van Dijk en Sarah Cummings.
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Bekendmakingen

Aanvragen omgevingsvergunningen algemeen (*1 Zienswijze)

Zaakcode
Adres
2018W2949 Alexanderweg 14, 6721 HG Bennekom
2018W2913 Driestweg 2, 6721 NE Bennekom
2018W2962 Margrietlaan 2, 6721 EN Bennekom
2018W2917 Nassaulaan 9, 6721 DW Bennekom
2018W2957 Amsterdamseweg 10, 6711 BG Ede
2018W2961 Bettekamp 63, 6712 EJ Ede
2018W2952 Essenburg 1C, 6714 EM Ede
2018W2923 Jan Hilgersweg 22, 6718 TP Ede
2018W2941 Kade 18, 6718 XH Ede
2018W2963 Klaphekweg 30, 6713 HN Ede
2017W2863 Klinkenbergerweg 30b, 6711 MK Ede
		
2018W2945 Liebeek 4, 6715 HR Ede
2018W2966 Parkweg langs het spoor 6717 HL Ede
2018W2970 Reehorsterweg 25, 6717 LD Ede
2018W2969 Visserstraat 10, 6717 ZJ Ede
2018W2958 Harderwijkerweg 36, 6732 ER Harskamp
2018W2916 Kraatsweg 70D, 6732 EW Harskamp
2018W2822 Laarweg 70, 6732 BN Harskamp
2018W2943 Dingerlaan 14, 6741 DD Lunteren
2018W2944 Edeseweg 5, 6741 CP Lunteren
		
2018W2942 Hertenlaan 37, 6741 BG Lunteren
2018W2935 Klomperweg 151, 6741 PH Lunteren
2018W2936 Klomperweg 151, 6741 PH Lunteren
2018W2929 Nederwoudseweg 15A, 6741 MA Lunteren
2018W2950 Wilbrinkstraat 11, 6741 DG Lunteren
2018W2922 Arnhemseweg 56, 6731 BT Otterlo
2018W2909 Damakkerweg 24, 6731 DA Otterlo
		

Verleende reguliere vergunningen (*2 Bezwaar)

Zaakcode
Adres
2018W2792 Bosbeekweg 11, 6721 MH Bennekom
2018W2709 Bosmeesterskamp 5, 6721 AJ Bennekom
		
2018W2529 Selterskampweg 83, 6721 AS Bennekom
2018W2772 Weerkruislaan 93, 6721 BS Bennekom
2018W2599 Brigadelaan kavel 44, Ede
2018W2121 Dirkeweideweg 2, 6716 PS Ede
2018W2654 Drafveld 1, 6711 VJ Ede
2018W2754 Drouwenerzand 12, 6718 MC Ede
2018W2573 Drouwenerzand 15, 6718 MC Ede
		
2018W2634 Durendaal 17, 6715 JP Ede
2018W2442 Eikenlaan 15, 6711 MA Ede
2018W2626 Frankeneng 25, 6716 AA Ede
2018W2776 Kolkakkerweg 22 en 24, 6713 DC Ede
2018W2756 Stationsweg 5, 6711 PJ Ede
2018W2780 Twijnstraat 1, 6717 GH Ede
2018W2393 Van Hallhof 1, 6717 ZN Ede
2018W2764 Veenderweg 102, 6712 AD Ede
2018W2326 Veenwoud Op Dreef, Ede
2018W2860 Voltastraat 5A, 6716 AJ Ede
2018W2391 Westerhuisweg 2, 6732 GK Harskamp
2018W2942 Hertenlaan 37, 6741 BG Lunteren
2018W2217 Klomperweg 38, 6741 BL Lunteren
2018W2779 Meulunterseweg 98, 6741 HP Lunteren
2018W0480 Molenweg 82, 6741 KM Lunteren
2018W2280 Oude Arnhemseweg 59, 6741 EG Lunteren
2018W2477 Postweg 151, 6741 MH Lunteren
		
2018W2117 Postweg 162A, 6741 MN Lunteren
2018W0756 Schaepmanstraat 18, 6741 WT Lunteren
2018W2590 Van den Hamhof 5, 6741 EW Lunteren
2018W2757 Veenweg 42, 6741 EB Lunteren
2018W2276 Zandscheer Lunteren
2018W2904 Zeggelaarspad 2, 6741 LP Lunteren
2018W2530 Arnhemseweg 12, 6731 BS Otterlo
2018BM038 Het Laar 8, 6733 BZ Wekerom
		

Verleende uitgebreide vergunningen (*3 Beroep)
Zaakcode
2018W0626
2017W2791

Adres
Concordialaan, 6712 GL Ede
Wormshoefweg 6, 6741 ZG Lunteren

Geweigerde vergunningen (*2 Bezwaar)

Zaakcode
2018W2432
2018W2521
2018W2127
2018W2122

Adres
Ekerlaan 3, 6721 AB Bennekom
Ooievaarsbek 64, 6721 RP Bennekom
Selterskampweg 24, 6721 AT Bennekom
Dorpsstraat 21, 6741 AA Lunteren
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Omschrijving
kappen van 1 eik
bouwen van een bedrijfsgebouw
wijzigen van voorgevel en plaatsen luifel boven entree
plaatsen van een tuinhuis met veranda
aanleggen van een uitrit
vergroten en veranderen van de woning
gebruik kinderdagverblijf
kappen van 2 sparren en 1 grove den
kappen van 1 den
vestigen van een sportschool
deels verbouwen van een kantoor naar wonen,
aanvraag is gewijzigd
aanleggen van een alarminstallatie
kappen van 19 bomen
kappen van 1 paardenkastanje
plaatsen van een duivenhok
bouwen van een bedrijfsruimte
bouwen van een woning
vergroten/veranderen van de woning
kappen van 1 douglas
plaatsen van een kap op de schuur en het
plaatsen van een carport
kappen van 3 acacia’s en 1 haagbeuk
bouwen van een woning
tijdelijk plaatsen van een woonunit tijdens nieuwbouw
renoveren en vervangen van een bijgebouw
verbouwen en uitbreiden van de woning
kappen van 1 eik en 1 berk
onder andere het bouwen van een bedrijfsgebouw,
het legaliseren van 2 gebouwen

Datum indiening
10-12-2018
7-12-2018
13-12-2018
9-12-2018
12-12-2018
13-12-2018
12-12-2018
10-12-2018
10-12-2018
13-12-2018
29-11-2018
11-12-2018
13-12-2018
14-12-2018
14-12-2018
13-12-2018
8-12-2018
28-11-2018
10-12-2018
11-12-2018
10-12-2018
11-12-2018
11-12-2018
11-12-2018
12-12-2018
7-12-2018
7-12-2018

Omschrijving
Besluit- en verzenddatum
kappen van 1 Amerikaanse eik
13-12-2018
plaatsen van een dakkapel aan de voor- en
13-12-2018
achterzijde van de woning
kappen van 1 spar
11-12-2018
plaatsen van een nokverhoging
13-12-2018
bouwen van een woning
11-12-2018
kappen van 1 zomereik
10-12-2018
plaatsen van twee dakkapellen
14-12-2018
plaatsen van een dakkapel
11-12-2018
plaatsen van dakkapellen aan de voor- en
10-12-2018
achterzijde van de woning
plaatsen van een dakkapel
13-12-2018
vergroten van de woning
13-12-2018
vernieuwen van de buitenzijde van het pand
10-12-2018
vergroten van de woningen
13-12-2018
aanbrengen van een lichtbak met reclame
10-12-2018
onderkelderen van de woning
12-12-2018
wijziging op verleende omgevingsvergunning 2018W1606
11-12-2018
afwijken van bestemmingsplan voor begeleid wonen
14-12-2018
bouwen van 30 woningen
11-12-2018
wijziging op verleende omgevingsvergunning 2017W0883
13-12-2018
plaatsen stacaravan voor tijdelijke bewoning
12-12-2018
kappen van 3 acacia’s en 1 haagbeuk
13-12-2018
legalisatie veranda annex overkapping
13-12-2018
verbouwen en uitbreiden van de woning
11-12-2018
vernieuwen en herstellen van bijgebouw
13-12-2018
kappen van 3 berken
10-12-2018
verbouwen en uitbreiden van de woning en het
13-12-2018
vervangen van de schuur
realiseren van een overkapping
12-12-2018
verlaging van de stoeprand
14-12-2018
bouwen van een woning
10-12-2018
verbouwen en uitbreiden van de woning
13-12-2018
kappen van 1 els en 1 es
14-12-2018
kappen van 1 eik
14-12-2018
bouwen van een bedrijfsruimte
10-12-2018
melden maatwerkvoorschriften voor een las- en
14-12-2018
constructiebedrijf
Omschrijving
bouwen van 3 woningen
brandveilig gebruik voor kinderopvang

Besluit- en verzenddatum
10-12-2018
13-12-2018

Omschrijving
kappen van 1 grove den
maken van een uitweg
kappen van 1 spar
kappen van 1 esdoorn

Besluit- en verzenddatum
10-12-2018
12-12-2018
12-12-2018
12-12-2018

(*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) Bezwaar
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden
gedurende 6 weken na de besluitdatum
schriftelijk bezwaar indienen tegen
de vergunning bij het college van
burgemeester en wethouders 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.
(*3) Beroep
Informatie over hoe u beroep kunt
indienen tegen een genomen besluit, kunt
u krijgen bij het team Vergunningverlening
van de Omgevingsdienst de Vallei (08811 69 900). Een beroepschrift stuurt u
naar de rechtbank Gelderland, Postbus
9030, 6800 EM Arnhem. U kunt uw
beroepschrift ook digitaal indienen, kijkt
u hiervoor op https://loket.rechtspraak.nl/
Burgers/Digitaal%20procederen/33

Gemeentenieuws

#Ede

Bekendmakingen

Verlengingsbesluiten

Zaakcode
2018W2722
2018W2539
2018W2332
2018W2269
2018W2268
2018W2577
2018W2471

Adres
Haldereng 16, 6721 XT Bennekom
Frankeneng 116B-D, 6716 AA Ede
Galvanistraat 14-1, 6716 AE Ede
Ginkelseweg langs het spoor, 6718 SL Ede
Ginkelseweg langs het spoor, 6718 SL Ede
Zonneoordlaan 47 R-125, 6718 TL Ede
Ruitenbeekweg 16 en 16A,
6741 HC Lunteren

Buiten behandeling laten (*2 Bezwaar)

Zaakcode
Adres
2018W0307 Delenseweg 85, 6877 AE Deelen
		
2018W2525 Doesburger Molenweg 3B, 6718 TR Ede
2018W2861 Zonneoordlaan 47 R-462, 6718 TL Ede

Ingetrokken aanvragen voor verlening
Zaakcode
2018W2334
2018W2543
2018W2649
2018W2863
2018W2418
2018W1781

Adres
Dikkenbergweg 33, 6721 MA Bennekom
Prins Willem-Alexanderlaan 110,
6721 AE Bennekom
Coornhertstate 43, 6716 PK Ede
Nieuwe Klinkenberg 1, 6711 KJ Ede
Schralenhouw 2, 6711 EA Ede
van Borsselelaan 1, 6711 JT Ede

Ingetrokken vergunning (*2 Bezwaar)
Zaakcode
2011W0749

Adres
Broekweg 7-7A, 6732 GT Harskamp

Geaccepteerde meldingen

Zaakcode
Adres
2018M0387 Trapjesweg 11, 6745 XE De Klomp
2018M0416 Hoorn 22, 6713 KR Ede
		
2018M0408 Keplerlaan 8, 6716 BS Ede
2018M0430 Molenweg 91, 6732 BJ Harskamp

Omschrijving
plaatsen van een dakopbouw
kappen van 1 berk en 4 eiken
plaatsen van gevelreclame
kappen van 657 bomen
kappen van 2 beuken en 3 eiken
kappen van 1 berk en 2 sparren
bouwen van een loods

Datum verlenging
12-12-2018
11-12-2018
11-12-2018
11-12-2018
11-12-2018
14-12-2018
10-12-2018

Omschrijving
verlengen van de termijn met vijf jaar voor een
tijdelijke mast
kappen van 1 zomereik
uitbreiden van een recreatieverblijf

Datum besluit
12-12-2018

Omschrijving
kappen van 1 grove den
kappen van 9 bomen

Datum besluit
14-12-2018
11-12-2018

vervangen van kozijnen
kappen van 75 bomen
kappen van 2 coniferen
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

12-12-2018
11-12-2018

11-12-2018
12-12-2018
13-12-2018
13-12-2018

Omschrijving
het bouwen van een pluimveestal veranderen veehouderij

Datum besluit
10-12-2018

Omschrijving
veranderen landbouwmechanisatiebedrijf
oprichten en in werking hebben van reparatie en
onderhoud van auto’s
veranderen van bedrijfspand
veranderen van het bedrijf

Datum besluit
11-12-2018
10-12-2018
11-12-2018
14-12-2018

Overige bekendmakingen
Soort

Onderwerp

Status

Individuele gehandicaptenparkeerplaats

Aanbrengen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Ruttenbeeklaan 52 in Harskamp.

(*4) Zienswijze

19-12- 2018 t/m
16-01-2019

Standplaatsvergunning
2018SP010

Standplaatsvergunning voor de volgende activiteiten:
-	het verkopen van saucijzenbroodjes op zaterdag van 08:00 uur tot
18:00 uur;
- het in de maanden november en december van maandag
t/m zaterdag verkopen van saucijzenbroodjes, oliebollen en
appelbeignets. De standplaats wordt ingenomen bij de ingang van
de AHXL aan de Vening Meineszstraat te Ede. De vergunning geldt
van 15 december 2018 tot 15 december 2019. Het betreft een
voortzetting van de bestaande situatie. De huidige vergunning geldt
nog tot 15 december 2018.

(*5) Bezwaar

10-12-2018 t/m
21- 01-2019

Verordening op de
heffing en de invordering
van reclamebelasting
2019

De tariefsystematiek en het tarief voor de reclamebelasting zijn
gewijzigd.

Datum ingang
heffing is 1 januari
2019

Volledige bekendmakingen

Datum ter inzage

Niet van
toepassing

Gemeente Ede publiceert haar bestemmingsplannen, verordeningen, regelingen en vergunningen op verkorte wijze in de krant. U vindt
de bekendmakingen ook op www.ede.nl/bekendmakingen of op zoek.officielebekendmakingen.nl. De plannen liggen ook ter inzage bij de
balie Bouwen, Wonen en Milieu, Raadhuis Ingang Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede.
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(*4) Zienswijze
U kunt gedurende 4 weken uw zienswijze
over het verzoek schriftelijk kenbaar
maken bij burgemeester en wethouders,
Werk, Participatie en Inkomen, Wet
maatschappelijke ondersteuning, Postbus
9022, 6710 HK Ede.
(*5) Bezwaar
Belanghebbenden die door deze
standplaatsvergunning rechtstreeks in
zijn of haar belang(en) worden getroffen,
kunnen binnen zes weken na de
besluitdatum schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en
wethouders van Ede , Postbus 9022, 6710
HK Ede. Meer informatie hierover kunt u
krijgen bij het team Vergunningverlening
van Omgevingsdienst de Vallei ( tel. 088
11 69 900).

ind ik
Waar v tstbijzijnde
de dichk?
glasba

Opgelet!

In uw wijk zijn
inbrekers actief
Verklein uw kans op inbraak met de
volgende tips:
•
•
•

De Afvalwijzer app wordt vervangen en is per 1 januari 2019 niet
meer te gebruiken. Download daarom meteen de nieuwe ACV app.
Deze app zal steeds verder worden uitgebreid, zodat u overal van
op de hoogte bent en uw afvalzaken snel en gemakkelijk kunt
regelen. Vergeet niet de herinneringen (opnieuw) in te stellen.
De afvalkalender is ook te zien op www.acv-afvalkalender.nl.

Download nu de nieuwe ACV app
en mis geen belangrijk moment meer!

•
•
•
•
•
•
•

Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.
Laat als het donker is altijd een lamp aan als u weg gaat. Stel hiervoor
bijvoorbeeld een automatische lichtschakelaar in.
Sluit ramen en deuren goed af, ook als u maar even weg bent. Draai de deur ook
altijd op slot.
Heeft u een achterom? Doe de poort ook goed op slot en zorg voor verlichting in
de tuin.
Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads, uit het zicht.
Heeft u struiken rondom het huis? Zorg ervoor dat deze kort zijn. Zo is het huis
goed te zien voor buren en voorbijgangers.
Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij uw woning staan
die het makkelijk maken om naar binnen te klimmen.
Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor een speciaal slot aan
Verstop geen huissleutels onder een deurmat of in een bloempot. Dit zijn geen
‘geheime’ plaatsen voor inbrekers.
Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).
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Agenda raadsvergadering van 13 december 2018
De Edese draden van wij

Op donderdag 13 december was de laatste raadsvergadering van het jaar 2018. Wilt u meer weten over
de achtergrond van de verschillende onderwerpen,
dan vindt u de stukken bij de agenda van 13 december op ede.raadsinformatie.nl. Hier kunt u ook de
debatten terugkijken.

Sterk zijn de draden
die uit het hart
van de mensen
strak naar de raad
gespannen staan

Vragenuurtje
Voor het vragenuurtje waren twee vragen aangemeld.
Allereerst vroeg Niek van den Brink namens de ChristenUnie over mogelijkheden voor provinciale subsidie
voor groene schoolpleinen. Vervolgens vroeg Ellen Out
namens GroenLinks over vermeende misstanden in varkenshouderijen. Beiden werden naar tevredenheid beantwoord door portefeuillehouder Vreugdenhil.

Genomen besluiten
De volgende onderwerpen werden zonder discussie en
met algemene stemmen aangenomen:
• Het bestemmingsplan voor Meulunterseweg 112 en
112a, Lage Veldweg 19-23, Lunteren en Braeckweg
20, Harskamp.
• Het voortzetten van de stimuleringslening duurzaamheid.
• Een vernieuwde versie van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.
• De grondprijzen 2019 en een nota met uitgangspunten die gehanteerd worden bij het actualiseren van het
Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2019.
• Het instellen en vullen van een aparte raadswerkgroep World Food Center.

Gast van de Raad
Om het werk van de raad zichtbaar te maken ontvangt de raad regelmatig gasten die een dag meelopen met een van de fracties. Op 13 december ontving de PvdA als gast Luna Smiesing, Thijs van
Geerenstein, Els Holland, Liesbeth van Dijk en Sarah
Cummings.

ordening is met algemene stemmen aangenomen, de
motie werd aangenomen met tegenstemmen van Burgerbelangen en SGP.

Jaarafsluiting
Omdat het de laatste raadsvergadering van dit kalenderjaar was sloot de besluitvormende raad af met een
terugblik op het afgelopen jaar door de nestor van de
raad, de heer Evert Jansen van de SGP. Nieuw dit jaar
was dat ook stadsdichter Larissa Verhoeff met een eigen bijdrage de raadsleden deze periode van bezinning
instuurde. Haar bijdrage, getiteld ‘De Edese draden van
wij’ vindt u hiernaast.

Moties en amendementen

Discussie en debat

Meer discussie was er over de andere agendapunten.
Het zwaartepunt lag daarbij bij de afsluiting van de
spoorwegovergang Kerkweg. Hierbij diende het CDA
een wijzigingsvoorstel en een motie in. Met het amendement wilden CDA, ChristenUnie, Gemeentebelangen,
GroenLinks, D66 en Democratische Kiezers sluiting zo
lang mogelijk uitstellen, omdat de bouw van het station ook vertraging oploopt. Deze wijziging werd unaniem
aangenomen door de raad. Het voorstel zelf werd daarna ook unaniem aangenomen. De motie van CDA, VVD,
GB, SGP, CU, D66 en DK vroeg om verschillende opties
uit te werken voor een goede verbinding tussen de wijken. Hier stemde alleen GroenLinks tegen.
Ook bij de bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley
werd een amendement ingediend. GroenLinks en ChristenUnie wilden hiermee de mogelijkheid van een treinstation Ede-West in de plannen genoemd houden. Dit
amendement is met 23 tegen 16 aangenomen; Democratische Kiezers, Gemeentebelangen, Burgerbelangen,
SGP en D66 stemden tegen. Over de bereikbaarheidsagenda zelf is vervolgens niet eens meer gestemd, deze
is met algemene stemmen aangenomen.
De nieuwe nota lokale heffingen is aangenomen met
een tegenstem van D66.
Bij de behandeling van de verordening reclamebelasting 2019 diende D66 mede namens CDA, Gemeentebelangen, Democratische Kiezers en GroenLinks een
motie in. Zij riepen het college op om met de winkeliers
in Bennekom en de andere in gesprek te gaan, en bij gebleken draagvlak te komen met een voorstel voor reclamebelasting in Bennekom en de andere kernen. De ver-

Na de jaarafsluiting volgde nog flink wat debat in twee
oordeelsvormende vergaderingen. In twee zalen behandelde de raad nog zes onderwerpen. In de raadzaal
werd zo lang stilgestaan bij de Doorfietsroute Ede-Wageningen, dat de andere onderwerpen in de verdrukking kwamen. De behandeling van het onderwerp Winden zonnewijzer Ede is daarom doorgeschoven naar
een volgende vergadering in het nieuwe jaar. Dit gaf de
ruimte om de bestrijding van de Japanse Duizendknoop te behandelen.
In de belendende vergaderkamer 304 verliep het voorspoediger, al liepen de gemoederen bij de behandeling
van de wijzigingsverordening raadscommissie Ede
ook op. De vragen van de SGP bij het programma Onderwijshuisvesting 2019 werden vlot beantwoord en
over de toewijzing van de lokale zendtijd voor de komende vijf jaar aan stichting Omroep Ede was weinig onenigheid.
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Politieke Dag Ede
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Een besluit over de onderwerpen Japanse Duizendknoop, raadscommissieverordening en de zendtijdtoewijzing volgt in de volgende raadsvergadering op 17 januari
2019. Dan ook alsnog het oordeelsvormende debat over
de Wind- en zonnewijzer.

Bekijk het maar!
De vergadering van 13 december kunt u terugkijken bij
onze video-uitzendingen op ede.raadsinformatie.nl.
De volgende Politieke Dag Ede is na het kerstreces op
donderdag 17 januari 2019. Via Twitter en Facebook
@RaadEde blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ieder van jullie
heeft een eigen bundel
die rechtstreeks
naar het midden gaat
waar de draden
verbinden
Ziedaar:
het stevige web
van de raad
In de kern van dit weefsel
kan het moois gebeuren
dat samenlevers respectvol
naast elkaar laat bestaan
dat duiding geeft aan
wie we zijn – en waren en waar we
met zijn allen
naartoe willen gaan
We kunnen ook
met wat draden
harpen bespannen
met pingeltjes, tweetjes, jingletjes
soms plagend, soms blij
muziek vol prachtige toekomstplannen
en een groot crescendo van wij
Het web van ons
kan als vangnet dienen
Voor mensen die even
draadloos zijn
Als een hulplijn
in donkere dagen
zodat niemand
echt niemand
alleen hoeft te zijn
Er is genoeg draad
voor een extra dikke kluwen van
warm, wollig, weldadig samenzijn
Sterk zijn de draden
die uit de harten
van Ede
strak naar de raad
gespannen staan
Sterk is de raad
die met al deze draden
integer en liefdevol
om weet te gaan

Larissa Verhoeff
Stadsdichter van Ede
13 december 2018

Vervolg overige bekendmakingen
Soort

Onderwerp

Status

Vaststellingsbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bennekom,
Hoek Robert Kochlaan/
Pasteurlaan/Swammerdamlaan (voormalige
Vossenvelde-MAVO)

De hogere waarden hebben betrekking op de geluidsbelasting
vanwege de A12 op de woningen/appartementen ter plaatse van
de bovenverdieping binnen de planvorming Swammerdamlaan,
deellocatie 2. Deze ontwikkelingen worden planologisch mogelijk
gemaakt in het bestemmingsplan ‘Bennekom, Hoek Robert Kochlaan/
Pasteurlaan/Swammerdamlaan (voormalige Vossenvelde-MAVO)’.

(*8) Beroep

29-11-2018 t/m
9-1-2019

Bestemmingsplan ‘Bennekom, Hoek Robert
Kochlaan/Pasteurlaan/
Swammerdamlaan
(voormalige Vossenvelde-MAVO)’ gewijzigd
vastgesteld

Het gebied waar dit plan over gaat, ligt op de hoek van de Robert
Kochlaan, Pasteurlaan en de Swammerdamlaan in Bennekom.
Het plan maakt de bouw van zorgappartementen en maximaal 24
woningen mogelijk. Bij de vaststelling zijn wijzigingen aangebracht op
het plan zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen.

(*9) Beroep

29-11-2018 t/m
9-1-2019

Bestemmingsplan ‘Lunteren, Meulunterseweg
16-18’ gewijzigd vastgesteld

Functiewisselingsplan ten behoeve van beëindiging van de
agrarische inrichting en realisatie van twee nieuwe burgerwoningen
op het perceel Meulunterseweg 16-18 in Lunteren. De bestaande
bedrijfswoningen krijgen tevens een reguliere woonbestemming.

(*10) Beroep

29-11-2018 t/m
9-1-2019

Bestemmingsplan ‘Edecentrum e.o.’ gewijzigd
vastgesteld

Het bestemmingsplan ‘Ede-centrum en omgeving’ legt een aantal
doelstellingen uit de visie ‘Het verhaal van Ede-centrum’ vast. In
de vier sfeergebieden (Bospoort, Kuiperplein, Museumplein en
omgeving Maanderweg) wordt detailhandel gefaseerd wegbestemd.
Daarnaast worden het Kuiperplein aangewezen als locatie waar
grotere evenementen kunnen plaatsvinden. Het Raadhuisplein wordt
aangewezen als locatie waar de jaarlijkse schaatsbaan staat. Naast
het bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierin
worden eisen gesteld die gelden voor bebouwing en de openbare
ruimte in het centrumgebied.

(*10) Beroep

29-11-2018 t/m
9-1-2019

Vastgesteld beeldkwaliteitplan Ede-Centrum

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan hoort bij het bestemmingsplan
‘Ede-centrum en omgeving’. Het heeft als doel om een nieuw
kader te scheppen voor ontwikkelingen in het centrum. Het geeft
uitgangspunten voor zowel het aanzicht van gebouwen als de
openbare ruimte. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt
bouwplan op basis van dit plan.

Beroep niet
mogelijk

29-11-2018 t/m
9-1-2019

Vastgesteld beeldkwaliteitplan locatie Robert
Kochlaan Bennekom

Om te waarborgen dat de bebouwing voldoet aan de gewenste
uitvoering en verschijningsvorm is een beeldkwaliteitplan opgesteld.
In dit beeldkwaliteitplan zijn de welstandskaders voor het plan
‘Bennekom, Hoek Robert Kochlaan/Pasteurlaan/Swammerdamlaan
(voormalige Vossenvelde-MAVO)’ vastgelegd.

Beroep niet
mogelijk

29-11-2018 t/m
9-1-2019

Volledige bekendmakingen

Datum ter inzage

Gemeente Ede publiceert haar bestemmingsplannen, verordeningen, regelingen en vergunningen op verkorte wijze in de krant. U vindt
de bekendmakingen ook op www.ede.nl/bekendmakingen of op zoek.officielebekendmakingen.nl. De plannen liggen ook ter inzage bij de
balie Bouwen, Wonen en Milieu, Raadhuis Ingang Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede.
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Overige bekendmakingen
Soort

Omschrijving

status

Ontwerpbestemmingsplan Otterlo, Lange
Heideweg 7, Otterlo

Het gebied waar dit plan over gaat ligt aan de Lange Heideweg 7
in Otterlo. Binnen de bestaande, lichte horecavoorziening wordt het
mogelijk om ook buiten het kampeerseizoen open te zijn. Daarnaast
wordt het aantal toe te stane kampeermiddelen verhoogd van 25 naar
40 stuks.

(*4) Zienswijze

16-8 t/m
26-9 2018

Vastgesteld beeld
kwaliteitsplan Ede,
Somaterrein

Het beeldkwaliteitsplan geeft inzicht in de beoogde ruimtelijke
kwaliteit van de bebouwing en directe omgeving ten behoeve van
het bestemmingsplan ‘Ede, Somaterrein’. Het is een aanvullend
onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota en zal worden
gebruikt bij de toetsing van de bouwplannen.

(*5) Beroep

16-8 t/m
26-9 2018

Bestemmingsplan
gewijzigd vastgesteld
Ede, Somaterrein

De locatie ‘Somaterrein’ ligt aan de noordzijde van de spoorlijn
Utrecht-Arnhem en betreft grofweg de driehoek tussen de
spoorlijn, Kerkweg en Verlengde Maanderweg/Hakselseweg.
Het bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk. De
stedenbouwkundige opzet voor de ontwikkellocatie gaat uit van 3
deelgebieden met verschillende woonvormen. Aan de spoorzone
komt aaneengesloten bebouwing. Aan de Verlengde Maanderweg
en de Kerkweg wordt de bebouwingsopzet kleinschaliger met (half)
vrijstaande woningen. In het middengebied is ruimte voor een
woongebied met grondgebonden woningen. Bij de vaststelling zijn
wijzigingen aangebracht op het plan zoals dat in ontwerp ter inzage
heeft gelegen. Voor de exacte wijzigingen verwijzen wij u naar het
vastgestelde bestemmingsplan.

(*6) Beroep

16-8 t/m
26-9 2018

Vaststellingsbesluit
hogere waarden Wet
geluidhinder voor
bestemmingsplan Ede,
Somaterrein

Het bestemmingsplan ‘Ede, Somaterrein’ maakt herontwikkeling van
het plangebied mogelijk, waarbij (huur)woningen en appartementen
worden gerealiseerd. Het plangebied ligt binnen de geluidszone
van de Hakselseweg en de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Voor een
deel van de toekomstige woningen kan niet worden voldaan aan de
voorkeurswaarde. Daarom hebben burgemeester en wethouders
een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
vastgesteld.

(*7) Beroep

16-8 t/m
26-9 2018

Verklaring van
geen bezwaar ex
artikel 18 Regeling
burgerluchthavens

9 augustus 2018 Gebruik maken van gronden nabij Bisschopweg 37,
Meenthorsterweg 4 en Kattenbroekerweg 2A in Lunteren voor het
opstijgen en landen met een paramotor.

(*8) Bezwaar

Volledige bekendmakingen

Datum ter inzage

n.v.t.

Gemeente Ede publiceert haar bestemmingsplannen, verordeningen, regelingen en vergunningen op verkorte wijze in de krant. Voor de
volledige tekst van de publicatie kijkt u op zoek.officielebekendmakingen.nl. De plannen liggen ook ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen
en Milieu, Raadhuis Ingang Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede.

Geen Politieke Dag Ede
Tijdens de recesperiode is er geen Politieke Dag Ede. De eerste Politieke Dag Ede is
op donderdag 13 september.

Spreekuur wethouders vervalt
Tijdens de zomervakantie vervalt het wekelijkse spreekuur van de wethouders.
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#Ede
Buiten behandeling laten (*2 Bezwaar)

Zaakcode
2018W1433
2018W1485
2018W1614
2018W1613

Adres
Haselweg 9, 6721 ME Bennekom
Bildersstraat 28, 6717 NC Ede
Drouwenerzand 29, 6718 MC Ede
Witte Hindepark Ede

Vergunningsvrij
Zaakcode
2018W1690

Adres
Hertenlaan 15, 6741 BG Lunteren

Besluit MER-beoordeling (*1 Zienswijze)

Zaakcode
Adres
2018MER031 Veldhuizerweg 8, 6741 HH Lunteren

Omschrijving
kappen van 7 bomen
uitbreiden van de schuur
bouwen van een carport met berging
kappen van 1 eik

Datum besluit
9-8-2018
9-8-2018
9-8-2018
8-8-2018

Omschrijving
bouwen van een dakkapel aan achterzijde van de woning

Datum besluit
8-8-2018

Omschrijving
Melding vormvrije MER beoordeling

Datum besluit
8-8-2018

Overige bekendmakingen
Soort

Omschrijving

status

Ontwerpbestemmingsplan Otterlo, Lange
Heideweg 7, Otterlo

Het gebied waar dit plan over gaat ligt aan de Lange Heideweg 7
in Otterlo. Binnen de bestaande, lichte horecavoorziening wordt het
mogelijk om ook buiten het kampeerseizoen open te zijn. Daarnaast
wordt het aantal toe te stane kampeermiddelen verhoogd van 25 naar
40 stuks.

(*4) Zienswijze

16-8 t/m
26-9 2018

Vastgesteld beeld
kwaliteitsplan Ede,
Somaterrein

Het beeldkwaliteitsplan geeft inzicht in de beoogde ruimtelijke
kwaliteit van de bebouwing en directe omgeving ten behoeve van
het bestemmingsplan ‘Ede, Somaterrein’. Het is een aanvullend
onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota en zal worden
gebruikt bij de toetsing van de bouwplannen.

(*5) Beroep

16-8 t/m
26-9 2018

Bestemmingsplan
gewijzigd vastgesteld
Ede, Somaterrein

De locatie ‘Somaterrein’ ligt aan de noordzijde van de spoorlijn
Utrecht-Arnhem en betreft grofweg de driehoek tussen de
spoorlijn, Kerkweg en Verlengde Maanderweg/Hakselseweg.
Het bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk. De
stedenbouwkundige opzet voor de ontwikkellocatie gaat uit van 3
deelgebieden met verschillende woonvormen. Aan de spoorzone
komt aaneengesloten bebouwing. Aan de Verlengde Maanderweg
en de Kerkweg wordt de bebouwingsopzet kleinschaliger met (half)
vrijstaande woningen. In het middengebied is ruimte voor een
woongebied met grondgebonden woningen. Bij de vaststelling zijn
wijzigingen aangebracht op het plan zoals dat in ontwerp ter inzage
heeft gelegen. Voor de exacte wijzigingen verwijzen wij u naar het
vastgestelde bestemmingsplan.

(*6) Beroep

16-8 t/m
26-9 2018

Vaststellingsbesluit
hogere waarden Wet
geluidhinder voor
bestemmingsplan Ede,
Somaterrein

Het bestemmingsplan ‘Ede, Somaterrein’ maakt herontwikkeling van
het plangebied mogelijk, waarbij (huur)woningen en appartementen
worden gerealiseerd. Het plangebied ligt binnen de geluidszone
van de Hakselseweg en de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Voor een
deel van de toekomstige woningen kan niet worden voldaan aan de
voorkeurswaarde. Daarom hebben burgemeester en wethouders
een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
vastgesteld.

(*7) Beroep

Verklaring van
geen bezwaar ex
artikel 18 Regeling
burgerluchthavens

9 augustus 2018 Gebruik maken van gronden nabij Bisschopweg 37,
Meenthorsterweg 4 en Kattenbroekerweg 2A in Lunteren voor het
opstijgen en landen met een paramotor.

(*8)Bezwaar

Volledige bekendmakingen

Datum ter inzage

16-8 t/m
26-9 2018

n.v.t.

Gemeente Ede publiceert haar bestemmingsplannen, verordeningen, regelingen en vergunningen op verkorte wijze in de krant. Voor de
volledige tekst van de publicatie kijkt u op zoek.officielebekendmakingen.nl. De plannen liggen ook ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen
en Milieu, Raadhuis Ingang Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede.

(*4) Zienswijze
Tijdens de inzageperiode kunt u een
schriftelijke zienswijze over het plan
sturen aan de gemeenteraad, postbus
9024, 6710 HM Ede. Het indienen van
een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld
per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer
informatie, of om uw zienswijze mondeling
door te geven belt u de in de publicatie
genoemde, juridisch adviseur bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.
(*5) Beroep
Het is niet mogelijk beroep in te stellen
tegen het door de gemeenteraad
vastgesteld beeldkwaliteitsplan.
(*6) Beroep
Bent u belanghebbende? Dan kunt u
tijdens de inzageperiode schriftelijk
beroep instellen bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Dit kan alleen wanneer u op tijd
een zienswijze op het ontwerpplan heeft
ingediend, of aan kunt tonen dat u hiertoe
redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
Daarnaast kunt u gedurende deze periode
een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzitter van de genoemde
afdeling. Zonder dat treedt het vastgestelde
plan in werking direct na afloop van de
beroepstermijn. Als naast het beroepschrift
een verzoek om voorlopige voorziening
is ingediend, treedt het besluit niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.
Zowel het beroepsschrift als het verzoek
om voorlopige voorziening stuurt u naar:
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA Den
Haag.
(*7) Beroep
Bent u belanghebbende? Dan kunt u
tijdens de inzageperiode schriftelijk
beroep instellen bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Dit kan alleen wanneer u op tijd
een zienswijze op het ontwerpbesluit
Vaststelling hogere waarden Wet
geluidhinder heeft ingediend, of aan kunt
tonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in
staat bent geweest. Het beroepsschrift
stuurt u naar: Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
(*8) Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de besluitdatum een
bezwaarschrift indienen. Hiervoor kan
gebruik worden gemaakt van het digitale
formulier ‘bezwaar maken’, kijkt u hiervoor
www.ede.nl/bezwaarmaken. Het is
daarnaast mogelijk schriftelijk bezwaar
maken door een brief te zenden aan het
college van burgemeester en wethouders
van Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede.

Geen Politieke Dag Ede
Tijdens de recesperiode is er geen
Politieke Dag Ede. De eerste Politieke
Dag Ede is op donderdag 13 september.

Spreekuur wethouders
vervalt
Tijdens de zomervakantie vervalt het
wekelijkse spreekuur van de wethouders.
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#Ede
Overige bekendmakingen
Soort
Voornemen tot
onttrekking aan
openbaarheid van
twee gedeelten van de
Boveneindseweg in
Otterlo (artikel 9
Wegenwet)
Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Kernhem B west,
gemeente Ede, juli 2018’

Datum ter inzage

Omschrijving

status

Het College van B & W van de gemeente Ede heeft het voornemen om
2 gedeelten van de Boveneindseweg in Otterlo aan de openbaarheid te
onttrekken. Dit betreft de percelen Otterlo02 I 139 en Otterlo02 I 107 in
het kadaster. Inzage en zienswijze mogelijk tot
29 augustus 2018.

(*4) Zienswijze

(*5) Inspraak
Het plangebied wordt begrenst door de N224, de A30 en de
reactie
Doesburgerdijk en is onderdeel van de uitbreidingswijk Kernhem die
sinds 1998 in ontwikkeling is. Het perceel grenst aan het agrarisch
buitengebied. Om te waarborgen dat de bebouwing voldoet aan de
gewenste uitvoering en verschijningsvorm is een beeldkwaliteitsplan opgesteld.
In dit beeldkwaliteitsplan zijn de welstandskaders voor het plan ‘Kernhem B
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19-7 t/m
29-8-2018

19-7 t/m
29-8-2018

Geen Politieke Dag Ede
Tijdens de recesperiode is er geen
Politieke Dag Ede. De eerste Politieke
Dag Ede is op donderdag
13 september.
Spreekuur wethouders vervalt
Tijdens de zomervakantie vervalt
het wekelijkse spreekuur van de
wethouders.

Gemeentenieuws

#Ede
Vervolg overige bekendmakingen
Soort

Omschrijving

status

Datum ter inzage

Ontwerp bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Ede-centrum en omgeving’ legt een aantal
doelstellingen uit de visie ‘Het verhaal van Ede-centrum’ vast. In
de vier sfeergebieden (Bospoort, Kuiperplein, Museumplein en
omgeving Maanderweg) wordt detailhandel gefaseerd wegbestemd.
Daarnaast worden het Kuiperplein aangewezen als locatie waar
grotere evenementen kunnen plaatsvinden. Het Raadhuisplein wordt
aangewezen als locatie waar de jaarlijkse schaatsbaan staat.
Naast het bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan opgesteld.
Hierin worden eisen gesteld die gelden voor bebouwing en de
openbare ruimte in het centrumgebied.

(*8) Zienswijze

21-6 t/m 1-8-2018

Opnieuw aangepast
besluit tot aanwijzing van
gebieden en categorieën
sluitingstijden ex artikel
2:29 Algemene Plaatselijke Verordening Ede

Café De Boemerang Verlengde Parkweg 41-43 Ede
Van maandag tot en met donderdag vanaf 24.00 uur tot 6.00 uur en
van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag vanaf 2.00 uur tot
6.00 uur

(*10) Bezwaar

n.v.t.

Verklaring van geen
bezwaar ex artikel
18 Regeling burgerluchthavens

Gebruik maken van gronden nabij Blaakweg 16 en Westerhuisweg 10
in Harskamp en Nieuwenhuizerweg 25 in Lunteren voor het opstijgen
en landen met een paramotor op 11 juni 2018.

(*9) Bezwaar

n.v.t.

Verklaring van geen
bezwaar ex artikel 18
Regeling burgerluchthavens

Gebruik maken van gronden nabij De Venen (aan de Klomperweg)
en Oud Erfseweg (ter hoogte van Kruisbeekweg) in Lunteren voor het
opstijgen en landen met een paramotor op op 14 juni 2018.

(*9) Bezwaar

n.v.t.

Soort

Adres

status

Datum ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan

wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren
van negen woningen in een bestaand pand, namelijk gebouw 5 op het
Maurits Noord kazerneterrein

(*8) Zienswijze

14-6 t/m 25-7-2018

Ontwerpbestemmingsplan

het gebied waar dit plan over gaat ligt op voormalig kazerneterrein
Maurits Noord en betreft bestaand gebouw 8 plus de directe
omgeving. Het gebouw 8 wordt verbouwd ten behoeve van
appartementen en gemengde functies. Rondom worden nieuwe
woningen (voor starters, senioren en gezinnen) mogelijk gemaakt

(*8) Zienswijze

14-6 t/m 25-7-2018

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, Stompe
kamperweg 34’

het plangebied is gelegen aan de Stompekamperweg 34 in Ede
en voorziet in de realisatie van een vrijstaande woning. Om dit
mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan gewijzigd van een
Bedrijfsbestemming naar een Woon- en Tuinbestemming

(*8) Zienswijze

14-6 t/m 25-7-2018

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ederveen,
Hoofdweg 118-120’

het plangebied is gelegen aan de Hoofdweg 118-120 in Ederveen
en voorziet in de realisatie van twee vrijstaande woningen en
twee halfvrijstaande woningen aan de achterzijde van het terrein.
De bestaande woning aan de voorzijde wordt bestemd als een
vrijstaande woning

(*8) Zienswijze

14-6 t/m 25-7-2018

Bestemmingsplan
gewijzigd vastgesteld

het gebied waar dit plan over gaat ligt in de meest oostelijke hoek van
de voormalige kazerne Maurits Noord. Het plan maakt in en rondom
de voormalige gymzaal een foodhal en proeftuin mogelijk, evenals
een bedrijfswoning. Bestaande bebouwing wordt gerenoveerd en
buitenruimten worden heringericht. De gewijzigde vaststelling betreft
ambtelijke aanpassingen op de verbeelding, in de planregels en de
toelichting

(*11) Beroep

14-6 t/m 25-7-2018

Ontwerpwijzigingsplan

het gebied waar dit plan over gaat betreft een aantal percelen in het
Binnenveld, die gewijzigd worden in de bestemming ‘natuur’. Dit
om nieuwe natuur in het kader van het natuurontwikkelingsproject
de Binnenveldse Hooilanden mogelijk te maken. Ten behoeve van
de realisatie van deze natuur hebben provincie, waterschap en
betrokken gemeenten het ‘Schetsontwerp Binnenveldse Hooilanden’
vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt onderdeel uit van dit project.

(*12) Zienswijze

14-6 t/m 25-7-2018

Ontwerpbesluit hogere
waarden Wet geluid
hinder t.b.v. bestemmingsplan ‘Ede,
Stompekamperweg 34’

het plangebied ligt aan de Stompekamperweg 34 Ede. Voor
de toekomstige woning kan niet worden voldaan aan de
voorkeurswaarde. Daarom wordt met voorliggend ontwerpbesluit
een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
vastgesteld

(*12) Zienswijze

14-6 t/m 25-7-2018

Rectificaties
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Volledige bekendmakingen
Gemeente Ede publiceert haar bestemmingsplannen, verordeningen, regelingen
en vergunningen op verkorte wijze in
de krant. Voor de volledige tekst van de
publicatie kijkt u op zoek.officielebekendmakingen.nl. De plannen liggen ook ter
inzage bij de balie Bouwen, Wonen en
Milieu, Raadhuis Ingang Publiekszaken,
Raadhuisplein 3 in Ede.

Gemeentenieuws

#Ede
Overige bekendmakingen
Soort

Omschrijving

status

Datum ter inzage

Drank- en
Horecawetvergunning

Kwalitaria Bennekom, Dorpsstraat 49A te Bennekom

(*5) Bezwaar

13 december 2017
t/m 24 januari 2018

Jaarvergunning

Kwalitaria Bennekom, Dorpsstraat 49A Bennekom

(*6) Bezwaar

13 december 2017
t/m 24 januari
2018

Beleidsregels briefadres

Beleid over de toekenning van een briefadres

In werking vanaf
14 december 2017

n.v.t.

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan

Het plangebied is aan de noord-oostzijde van de Kazerneterreinen.
Het wordt aan de noordzijde begrensd door de N224. Ten westen
van het plangebied ligt de Nieuwe Kazernelaan die nu aansluit op de
rotonde op de N224. Het plan maakt woningbouw mogelijk.

(*7) Inzage

n.v.t.

Ontwerpbesluit archeologisch rijksmonument

Alliander NV is voornemens een electriciteitskabel aan de
Bosbeekweg (nabij nr. 23) in Bennkom te vervangen. Ter plaatse
is een archeologische rijksmonumenten (urnenveld) aanwezig. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is voornemens ten behoeve
van de werkzaamheden een vergunning te verlenen op basis van
artikel 11 van de Monumentenweg 1988.

(*8) Zienswijze

19 december 2018
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14 december 2017
t/m 24 januari 2018

