Notulen jaarvergadering 22 maart 2018
Kulturhus Wekerom
Aanvang 19.30 uur
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Opening
De voorzitter Anne van Driesten opent de vergadering en heet allen welkom. Een bijzonder welkom voor wijkagent
Sander Veldhuizen, verslaggevers van de Viersprong , collega’s van de belangenvereniging Otterlo, Harskamp , en
vertegenwoordigers , de Buurtbus, en de kerk. Matthijs Bouwman, wijkregisseur van de Gemeente Ede, en Jasper
Visser, verantwoordelijke buitengebied, krijgen ook een warm welkom.
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Notulen jaarvergadering 2017
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld en ondertekend.
3
Jaarverslag 2017
Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld en ondertekend.
4
Het jaar 2017
Aan de hand van een fotopresentatie blikt Anne terug op wat er het afgelopen jaar is gerealiseerd:
-

-

-

In Wekerom West zijn weer woningen opgeleverd en de wadi’s zijn aangelegd.
Op het Dorpsplein is een nieuw 4 mei herdenkingsmonument gerealiseerd.
Tijdens de winterfair is een prijsvraag gehouden voor het mooiste idee voor Wekerom.
Ideeën zijn: elektrisch oplaadpunt voor auto’s, een slagerij in het dorp, opstarten van dartsport.
Prijsuitreiking heeft inmiddels plaats gevonden.
Drempels Meulunterseweg zijn in hoogte aangepast, project is nu afgerond.
Er is fors uitgebreid op het industrie terrein, vele nieuwe ondernemers hebben afgelopen jaar een nieuw pand
gerealiseerd, alle kavels zijn nu vergeven, de ondernemersvereniging is in gesprek met de gemeente voor
uitbreiding industrieterrein.
Er zijn diverse gesprekken gevoerd om de aanrijtijden van de ambulance te verkorten.
We zijn betrokken bij overleg Kulterhus en gemeente.
Onderhoud klompenpaden is redelijk op peil, Eelco doet nog verzoek voor een aantal extra vrijwilligers.
Er is een zwerfaval brigade opgericht, deze brigade doet +/- 1 keer per maand een ronde om zwerfaval op te
ruimen, er is nog ruimte voor meer vrijwilligers.
Er hebben gesprekken plaats gevonden met de gemeente over de noodzaak om woningbouw in Wekerom
Oost op te starten.

5
Lopende zaken 2018
De lopende zaken worden door Anne toegelicht:
- De nieuwjaarsreceptie wordt steeds beter bezocht. Op een dergelijke avond is bijvoorbeeld laagdrempelig
contact met de politiek mogelijk. Anne nodigt alle aanwezigen uit er de volgende keer ook bij te zijn.
- Dit jaar start de verkoop van de volgende +/- 16 woningen, in Wekerom West. , +/- 5 maanden daarna start de
bouw hiervan.
- Voor Dirkjeserf wordt een plan voorbereid de verwachting is dat er dit jaar gestart wordt met enkele 2 kappers
- Voor Wekerom Oost is een behoefte onderzoek verricht, na het tweede onderzoek was duidelijk dat er wel
meer woningbehoefte is, het idee is om er de komende 10 jaar +/- 100 woningen te realiseren. Dit jaar hopen
we duidelijk te krijgen wanneer er gestart gaat worden.
- Over de coöperatie is geen nieuws te melden.
- De rotonde krijgt een beter aanzicht met een knipoog naar het Wekeromse Zand. Over het contract vindt nog
afstemming met de Provincie plaats.

1

-

-

Het fietspad van Wekerom naar Ede wordt in het jaar 2018 hersteld.
Er is onderzoek verricht mbt bomenkap en snelheid remmende maatregelen aan de Edeseweg, naar
aanleiding van een enquête is gebleken dat meer dan 90 % van de bewoners er mee eens is dat er wat aan
moet veranderen, in 2018 zal er een plan gemaakt worden mbt invulling en uitvoering. Dit plan zal eerst
besproken worden met bewoners alvorens er gestart gaat worden.
Hoogte 50, fundatie van uitkijktoren is geplaatst, op dit moment ligt er bezwaar vanuit omwonende, die hebben
een onderzoek laten verrichten waaruit blijkt dat er lekkage is in de deklaag van de belt, eerst zal uitgezocht
moeten worden wat dit voor een gevolg heeft alvorens er verder gebouwd wordt aan Hoogte 50

Met wijkregisseur Matthijs Bouwman wordt overleg gevoerd over de volgende zaken:
- De overlast van de bomen aan de Edeseweg.
- De bermverharding in het buitengebied.
- Belijning van 60 km wegen
- Trim/hindernis/skate baan.
- Weerbaarheid jeugd buitengebied.
- Digitale informatie borden in het dorp
6
Financieel verslag
Lammert licht het financiële stand van zaken toe. Het banksaldo van de vereniging per 31-12-2017 bedraagt € 513,92.
De kascommissie (Dik Pol en Jan Geijtenbeek) is akkoord. Jan Geijtenbeek wordt bedankt voor zijn bijdrage, in zijn
plaats wordt Willem van Grootheest benoemd.
De penningmeester doet nogmaals een oproep om de contributie zoveel mogelijk per automatische incasso te betalen
en ook het e-mailadres door te geven.
7
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar is lammert Lagerweij . Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, Lammert is
daarom met algemene stemmen herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar is Peter van de Bruinhorst. Peter wordt bedankt voor zijn trouwe inzet, zijn grondige en
terdege werk wat hij voor de vereniging heeft verricht.
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Rondvraag

Mees van de Haar: op het fietspad richting Barneveld is veel hinder, ook na reparatie, van opdrukkende wortels van
bomen, kan daar wat aan gedaan worden? reactie, wij zullen in overleg met provincie gaan om te bespreken of er
betere maatregelen genomen kunnen worden
Wat is de status van glasvezel ? reactie, er is gestart met de aanleg, er is op dit moment iets vertraging, maar het gaat
wel door.
Kunnen de kosten van de leden vergadering niet verhaalt worden op de gemeente, reactie, nee dat moet betaald
worden van de jaarlijkse subsidie

9

Pauze
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Stichting landschapsbeheer Gelderland
Freek Aalbers: Stichting Landschapsbeheer Gelderland / project Levend Landschap
Levend landschap: Freek noemt enkele voorbeelden van Levend Landschap bijvoorbeeld: beplantingsproject
buitengebied, knotwilgen, wandelroutes.
Proces bestaat uit drie stappen:
1. Dorpsproces: info avond en vormen werkgroep, daarna ideeën uitwerken in groepjes
2. Uitvoering door bewoners zelf met ondersteuning gemeente en SLG
3. Na uitvoering blijft werkgroep/vrijwilligersgroep zelfstandig bestaan (en kan worden ondersteund door SLG
Anne heeft nog oproep gedaan voor vrijwilligers, zonder succes.
11

De dorpen doet

Roos de Keijzer: de dorpen doet
2

Roos legt uit wat dedorpendoet.nl inhoudt. meer informatie op www.dedorpendoet.nl. In Wekerom zijn al vier
initiatieven gestart. Bewoners ontvangen drie maal per jaar een waarde cheque van 7,50 die gedoneerd kan worden.
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Malkander
Jannie van Heumen: geeft wat meer informatie mantelzorg en wat Malkander daar in kan betekenen. 1 op de drie
inwoners in onze gemeente verleent mantelzorg. Mantelzorgers kunnen hulp ontvangen dmv mantelzorgwaardering
en hulp in de huishouding (info op site gemeente ede)
Gerrie Kelderman vertelt wat meer over wat Malkander doet voor senioren (bijvoorbeeld de ontmoetingsgroep in
Kulturhus) en jongerenwerk. In Wekerom komt er een project 'mijn dorp en ik' in samenwerking met de school.
Kinderen gaan dmv een fotoproject meer van hun dorp laten zien.
Meer informatie over Malkander op hun site.
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Sluiting
Anne bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en wenst allen wel thuis. Onder het genot van een hapje en een
drankje is er nog gelegenheid tot ontmoeting.

Handtekening voorzitter:

Handtekening 2e secretaris:

De heer A. van Driesten

Mevrouw C. van Omme – van Baalen
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