Notulen jaarvergadering 28 maart 2019
Kulturhuus Wekerom
Aanvang 19.30 uur
Notulen: J van Veenschoten
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Opening
De voorzitter Anne van Driesten opent de vergadering en heet allen welkom. Een bijzonder welkom voor
wijkagent Sander Veldhuizen, de dorpskerk, Bunte vastgoed, gemeente Ede, verslaggevers van de
Viersprong , collega’s van de belangenvereniging Otterlo, Harskamp , de Valk , de Buurtbus, Vereniging
kleine kernen, omroep Ede, Ede energie. Matthijs Bouwman, wijkregisseur van de Gemeente Ede, en
Jasper Visser, verantwoordelijke buitengebied, krijgen ook een warm welkom.
Korte toelichting over energiebesparing, na 21:00 is er inloop in het dorpshuis tbv energie besparing.
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Notulen jaarvergadering 2018
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld en ondertekend.
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Jaarverslag 2018.
Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld en ondertekend.
4
Het jaar 2018.
Aan de hand van een fotopresentatie blikt Anne terug op wat er het afgelopen jaar is gerealiseerd:
-

-

-
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In Wekerom West zijn 25 woningen opgeleverd.
Dirkjeserf is nagenoeg afgerond.
4 mei dodenherdenking gehouden, het is heel goed bezocht.
Tijdens de winterfair is een prijsvraag gehouden voor het mooiste idee voor Wekerom.
Ideeën zijn: meer AED apparaten, zebrapad (eventueel met stoplicht), extra busdienst. (prijzen
worden tijdens de vergadering uitgereikt.
Klompen pad , Eelco heeft het beheer organisatie overgedragen aan Klazina de Groot.
Trapveld achter de school is gerealiseerd.
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.
Zwerfaval brigade is opgestart, Karin is initiatief neemster.
Glasvezel is gerealiseerd, tot tevredenheid.
Fietspad Edeseweg gedeeltelijk hersteld, andere helft moet nog gebeuren , belangenvereniging is in
overleg met de gemeente.
Beweegdorp, er zijn een aantal nieuwe sporten uit ontstaan, bootcamp wandelclub kickboksen ed.
Bijeenkomst College B&W, kennismakingsgesprek gehad.
Er zijn diverse gesprekken gevoerd om de aanrijtijden van de ambulance te verkorten, er komt
vervolg op .
Levendlandschap bijeenkomst gehad samen met de Valk, er zijn een aantal leuke plannen uit voort
gekomen.

Lopende zaken 2019.
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.
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Voor Dirkjeserf wordt een laatste plan voorbereid de verwachting is dat er dit jaar gestart wordt met
enkele 2 kappers , en nog een aantal rijwoningen.
Voor Wekerom Oost is een behoefte onderzoek verricht, na het tweede onderzoek was duidelijk
dat er wel meer woningbehoefte is. verwacht wordt dat er begin 2021 gestart wordt met de bouw.
De coöperatie is gekocht door dhr Thomassen, het idee is om de Coop winkel daar te vestigen,
samen met een aantal appartementen, voorlopig is daar nog geen 100 % duidlelijkheid over.
Gesprekken met de gemeente lopen.
De rotonde krijgt een beter aanzicht met een knipoog naar het Wekeromse Zand. Contract met de
provincie is getekend.
AG Weijersweg zal dit jaar opgeknapt worden.
Edeseweg, de vraag is of de bomen weg kunnen, Er is veel overleg geweest met de gemeente,
vleermuizen onderzoek zal plaats vinden, daarna gaan we een plan voorbereiden.
Dit plan zal eerst besproken worden met bewoners alvorens er gestart gaat worden.
Hoogte 50, speelt al een aantal jaren, op dit moment is er een akkoord van de gemeente, er is
echter ook nog een rechtszaak, zodra die uitspraak positief is zal er gestart worden met de bouw.
(omwonende reageert met de melding dat de betonplaat de lekkage veroorzaakt, en dat ze daarom
een rechtszaak aanspannen, en vraagt om begrip).
Aanleg trimbaan rondom de wadi.

Met wijkregisseur Matthijs Bouwman wordt overleg gevoerd over de volgende zaken:
- Herinrichting buitengebied.
- Skatebaan
- Onderhoud AG Weijersweg
- Belijning 60 km wegen
- Bedrijventerrein in de toekomst.
- De bermverharding in het buitengebied.
- Toiletopslag bij ingang dorp.
- Weerbaarheid jeugd in de buitendorpen
- Informatie borden bij Kulterhuus
- Sociale ondermijning
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Financieel verslag.

Lammert licht het financiële stand van zaken toe. Het banksaldo van de vereniging per 31-12-2018
bedraagt € 2.192,78 kascommissie (Dik Pol en Wim Grootheest) zijn akkoord. Dik Pol wordt bedankt voor
zijn bijdrage, in zijn plaats wordt Gijs v/d Brandhof 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.
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Bestuurs afscheid.

Aftredend en niet herkiesbaar Lammert Lagerweij en Eelco Kingma.
Anne bedankt beide bestuursleden voor de jarenlange trouwe inzet voor de vereniging.
Willemien Vreugdenhil , bedankt Lammert en Eelco ook voor de fantastische inzet voor het algemene nut.
Mathijs Bouwman, bedankt Lammert en Eelco ook nog voor de fijne samenwerking
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Rondvraag
-

Dhr J Geijtenbeek, Waarom duurt de bouw van de laatste woningen op Dirkjeserf zo lang? Antw: is
niet helemaal duidelijk , we zijn er over in gesprek maar volgens de voorzitter komt er spoedig
vooruitgang in.
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Bouwplannen Wekerom Oost:

Mariette Pol legt uit hoe het proces verloopt mbt bouwplannen Wekerom Oost.
Mark van Mourik (stedenbouwkundige) legt uit aan de hand van een presentatie hoe het plan tot stand
gekomen is .
Planning is:
- plan uitschrijven tot zomervakantie.
- na de zomervakantie ontwerpbestemmingsplan.
- start bouw begin 2021.
Voor de start komt er zeker een bewonersoverleg
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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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