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voorwoord

Voor u ligt het dorpsplan van Werkerom.

Ruim een jaar is de dorpswerkgroep, “Wekerom Vitaal”, bezig geweest met het opstellen van een dorpsvisie, dit plan omvat 

een toekomstvisie voor de komende 10 tot 15 jaar.

Wekerom Vitaal is een werkgroep, die is ingesteld door de BelangenVereniging Wekerom. 

De Belangenvereniging en de werkgroep zijn blij met de grote belangstelling van de bevolking voor de dorpsplan, die tot 

uiting	kwam	tijdens	de	startbijeenkomst	en	de	later	schriftelijk	ingevulde	enquêtes.	

De inwoners van Wekerom en de vertegenwoordigers van verenigingen, instellingen en gemeente hebben hun stem duidelijk 

laten horen, middels deze weg willen wij daarvoor onze dank uitspreken.

De	komende	tijd	kan	het	dorp	veel	verandering	verwachten,	denk	daarbij	aan	alle	plannen	die	al	een	 lange	tijd	door	de	

gemeente	gepland	zijn.	Naar	verwachting	zullen	die	plannen	binnenkort	tot	realisatie	komen.	Dit	dorpsplan	geeft	voor	heel	

veel van die plannen ideeën en invullingen. 

Ook	voor	de	overige	punten	uit	dit	dorpsplan	breekt	namelijk	nu	de	fase	aan	van	plannen	maken	en	stappen	zetten	naar	

de uitvoering ervan. Ook dit kan de BelangenVereniging niet alleen doen. Er zal inzet gevraagd worden van gemeente, 

verenigingen, instellingen en natuurlijk van de inwoners van Wekerom. Samen zullen we ons sterk moeten maken voor de 

vitaliteit	en	leefbaarheid	van	Wekerom,	nu	en	in	de	toekomst.

Tot	slot	willen	we	enkele	partijen	bedanken	voor	hun	medewerking.	Allereerst	voor	de	financiële	bijdragen,	gemeente	Ede,	

provincie	Gelderland,	Stichting	Dorpsgevoel	(Rabobank),	Ondernemersverening	Wekerom-De	Valk,	Stichting	Buurtbeheer.	

Maar	natuurlijk	waren	ook	de	enthousiaste	en	fantastische	inzet	van	de	leden	van	Wekerom	Vitaal	en	de	medewerkers	van	

Vereniging	Klein	Kernen	(Gerrit	Muller	en	Ingrid	Blom),	onmisbaar.	De	bijdrage	van	al	deze	mensen	was	van	grote	waarde.

Namens

Wekerom Vitaal

Anne	van	Driesten	(voorzitter)
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2. samenvattIng dorpspLan

Wekerom	is	een	dorp	met	-over	het	algemeen-	tevreden	inwoners.	Inwoners	waarderen	de	woonomgeving	en	het	

voorzieningenniveau.	Ook	de	omvang	en	de	samenstelling	van	het	dorp	wordt	gewaardeerd	(men	kent	elkaar	en	men	is	

redelijk	gelijkgestemd).	De	bewoners	zijn	er	veelal	geboren	en	willen	hier	ook	blijven	wonen.	

Het	platteland	en	de	omliggende	dorpen	zorgen	zelf	voor	werkgelegenheid	onder	de	arbeidzame	bevolking	(er	staan	geen	

werkzoekende	Wekerommers	ingeschreven).

Om	Wekerommers	de	kans	te	geven	om	hier	(ook	in	de	volgende	levensfase)	te	blijven	wonen	is	het	nodig	dat	er	woningen		

en voorzieningen bijgebouwd worden. Om ze de kans te geven hun brood te verdienen zullen kansen voor nieuwe 

werkgelegenheid gecreëerd moeten worden.

Het	gaat	de	Wekerommer	om	een	zorgvuldig	gedoseerde	groei	(alleen	voor	de	eigen	woning-	en	werkzoekenden).	Omdat	

er	de	laatste	twintig	jaar	nauwelijks	woningbouw	gerealiseerd	is,	is	de	vraag	momenteel	groot	en	het	vertrouwen	in	de	

gemeentelijke overheid laat te wensen over.

Datzelfde beeld ontstaat ook rond de aanleg van werkgelegenheidsterreinen en openbare voorzieningen.

Dit	Dorpsplan	beoogt	een	leidraad	te	zijn	voor	de	toekomstige	ontwikkeling	van	Wekerom.
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3. doeL en proces

3.1 doel

Wekerom is een middelgroot dorp met een arbeidzame bevolking. Hoe moet dit dorp zich in de toekomst ontwikkelen? De 

gedachten en de wensen van de Wekeromse bevolking daarover staan in dit Dorpsplan.

Wat waarderen we zo aan Wekerom? Wat willen we behouden en wat willen we verbeteren? Hoe kunnen we het belang 

van	Wekerom	behartigen?	Op	deze	en	andere	vragen	zijn	antwoorden	gezocht.

In	het	voorliggende	rapport	heeft	de	werkgroep	Wekerom	Vitaal	opgetekend	wat	de	bevolking	van	Wekerom	belangrijk	

vindt.

Het doel van de Belangenvereniging Wekerom was het maken van een Dorpsplan dat als leidraad gebruikt kan worden in 

het	overleg	met	de	gemeente	Ede	en	met	andere	partijen	die	invloed	hebben	op	de	verdere	ontwikkeling	van	Wekerom.

3.2 proces

In	2007	heeft	de	belangenvereniging	Wekerom	het	plan	opgevat	om	een	Dorpsplan	te	maken.	Daarvoor	is	contact	gezocht	

met	de	gemeente	en	met	de	Vereniging	Kleine	Kernen	Gelderland	(VKK).

In	september	2008	heeft	de	belangenvereniging	Wekerom	de	werkgroep	Wekerom	Vitaal	geïnstalleerd.	De	belangrijkste	

opdracht van de werkgroep Wekerom Vitaal was het vervaardigen van een Dorpsplan dat op een betrouwbare wijze de 

wensen	en	gedachten	van	de	bevolking	van	Wekerom	weergeeft.

Op  27 januari 2009 is een startbijeenkomst georganiseerd in het Dorpshuis De Kastanjehof. Die avond is goed bezocht en 

de aanwezigen hebben enthousiast hun wensen en ideeën aangegeven en daarbij ook prioriteiten bepaald.

De	startbijeenkomst	was	weliswaar	goed	bezocht,	maar	met	name	door	30-plussers.	Om	ook	een	beeld	te	krijgen	van	de	

wensen	en	ideeën	van	de	jeugd	en	jong	volwassenen	is	een	extra	enquête	georganiseerd.

Met	de	uitgebreide	inventarisatielijst	is	de	Werkgroep	-met	hulp	van	de	procesbegeleiders	van	VKK-	aan	de	gang	gegaan	

om	de	veelheid	van	ideeën	te	ordenen	en	om	te	zetten	in	dit	Dorpsplan.

De	werkgroep	heeft	met	regelmaat	een	beroep	gedaan	op	de	specifieke	kennis	van	verschillende	ambtsdragers,	

dorsbewoners of vertegenwoordigers van verenigingen.
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5. LeeswIjzer

In	de	dorpsvisie	wordt	aangegeven	hoe	de	bevolking	van	Wekerom	de	

ontwikkeling van haar dorp in de toekomst ziet.

De belangrijkste beschouwingen worden weergegeven in hoofdstuk 6 

(Thema’s).

Aan	de	hand	van	elf	thema’s	wordt	per	thema	beschreven:

1)	 wat	hebben	we	nu?	(Huidige	situatie);

2)	 wat	wensen	we?	(Visie);

3)	 wat	moeten	we	daarvoor	doen?	(Uitwerking).

De	thema’s	zijn	niet	toevallig	gekozen,	maar	komen	voort	uit	datgene	

dat	-met	betrekking	tot	het	dorp-	onder	de	bevolking	leeft.
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6 uItwerken thema’s

6.1  wonen

6.1.1 Huidige situatie

Wekerom	is	een	typisch	plattelandsdorp	met	een	landelijke	sfeer.	Veel	bewoners	zijn	er	geboren	en	willen	hier	ook	blijven	

wonen. Dat geldt ook voor de jeugd. 

De	bevolking	is	als	volgt	over	de	kernen	verdeeld:

Regio	 	 	 Aantal	inwoners	 	 Aantal	woningen

Wekerom dorp  1.121   372

Wekeromse Zand     877   255

Wekeromse Meent    419     58

Totaal 2009  2.417   685

Meulunteren De Valk 1.726   468

Westeneng  1.305   287

De	meeste	woningen	zijn	eigendom;	de	huursector	telt	96	woningen.	

14



moeten	zijn	voor	jonge	gezinnen	(starters)	en	voor	ouderen.	

Er mag niet te veel te gelijk gebouwd worden, omdat dit te 

veel nieuwkomers zou aantrekken.

Jongeren	(en	weggetrokken	jongeren)	willen	zich	zelfstandig	

(her)vestigen	in	het	eigen	dorp,	omdat	zij	hier	hun	familie	

en vrienden hebben. Voor ouderen komt daar ook nog de 

vertrouwde	sfeer	bij.	Voor	beide	leeftijdsgroepen	is	ook	de	

geloofsgemeenschap waarin zij leven belangrijk. 

De bewoners van Wekerom hebben over het algemeen 

meer	interesse	in	koop	(bezitsvorming),	dan	in	huur.	Toch	zal	

er zeker ook vraag blijven naar betaalbare huurwoningen. 

De groei van het aantal woningen in de laatste jaren 

heeft	 vooral	 plaats	 gevonden	 in	 het	 luxe	 woningsegment	

en appartementen. De groei van het aantal woningen is 

gerealiseerd door inbreiding. De nieuwe woningen die nodig 

zijn, zullen eveneens vooral in de wijken moeten worden 

gerealiseerd.

Een beheerste groei is van belang voor het in stand houden 

van de bestaande voorzieningen.

Laagbouw is kenmerkend voor Wekerom. Nagenoeg alle woningen zijn opgetrokken als één of twee verdiepingen met een 

kap. Hoogbouw komt niet voor. Evenmin telt Wekerom rijksmonumenten. De woningen in het dorp zijn over het algemeen 

nog geen 50 jaar oud. De woningen langs de oorspronkelijke assen zijn uitgevoerd als vrijstaand of twee onder een kap. 

De	oorspronkelijke	assen	(Edeseweg,	Otterloseweg,	Lage	Valkseweg)	hebben	een	ruim	profiel	en	worden	gekenmerkt	door	

lintbebouwing.	De	 bestemming	 is	 voornamelijk	wonen,	 afgewisseld	met	werken	 (bedrijven).	 De	 later	 gebouwde	 straten	

kennen	een	smaller	profiel	en	een	dichtere	verkaveling	in	blokken.

De laatste 15 jaar is geen nieuwbouw in een wijk gerealiseerd. Daardoor loopt het inwoneraantal langzaam terug. Ten opzichte 

van	2004	is	het	inwoneraantal	met	111	personen	afgenomen.	De	krimpende	bevolking	vormt	een	ernstige	bedreiging	voor	het	

winkelbestand en brengt de vitaliteit van het dorp in gevaar. Stagnerende woningbouw maakt dat jonge mensen wegtrekken 

en de gemeenschap vergrijst.

6.1.2 visie

Onder de bewoners is een aantoonbare wens aanwezig om in het eigen dorp te blijven wonen, ook in de volgende levensfase. 

Daarom willen bewoners het eigen dorp op een organische wijze laten groeien. Dat betekent dat er voldoende aanbod zou 
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6.1.3 uitwerking

Om de bewoners van Wekerom blijvend te huisvesten, moeten er vooral starterwoningen en seniorenwoningen worden 

gebouwd.	In	deze	categorieën	is	er	de	laatste	jaren	geen	aanbod	geweest,	zodat	er	een	grote	achterstand	ingelopen	moet	

worden. 

Vooral onder de starters en de doorstromers is er veel animo om zelf de handen uit de mouwen te steken en een deel van het 

werk	zelf	uit	te	voeren.	Aan	deze	wens	kan	worden	voldaan	door	de	uitgifte	van	vrije	kavels	voor	de	doorstromers	en	casco	

woningen	of	Collectief	Particulier	Opdrachtgeverschap	(CPO)		voor	de	starters.

Locaties	voor	de	nieuw	 te	bouwen	woningen	kunnen	voor	een	deel	gevonden	worden	door	uitbreiding	 (bijvoorbeeld	 in	

Wekerom	West	 en	 Oost)	 en	 voor	 een	 deel	 door	 inbreiding	 (bijvoorbeeld	 omgeving	 Kastanjehof).	 Wellicht	 kunnen	 ook	

bestaande bedrijven en winkels worden herontwikkeld als wooncomplex.

Het ontwerp van de te bouwen woningen moet aansluiten bij de omgeving en in het bestaande dorpsgezicht passen.

De bouw van seniorenwoningen zal er voor zorgen dat er bestaande woningen vrijkomen. Deze verhuisketen biedt 

mogelijkheden	voor	een	goede	doorstroming,	zowel	in	de	koop-	als	in	de	huursector.

In	het	buitengebied	zijn	er	mogelijkheden	voor	“rood	voor	rood”	(of	“ruimte	voor	ruimte”).	In	veel	gevallen	zal	blijken	dat	

mensen	van	buiten	Wekerom	zich	in	het	duurdere	marktsegment	vestigen.

17



6.2 zorg en weLzIjn

6.2.1 Huidige situatie

De inwoners van Wekerom kunnen gebruik maken van 

diverse vormen van dienstverlening op het gebied van 

zorg en welzijn. Deze diensten worden door verschillende 

zorgaanbieders aangeboden.

Zorgverlening kan in grote lijnen worden opgedeeld in de 

volgende	categorieën:

-	 eerstelijnsvoorzieningen

-	 zorg	die	thuis	verleend	wordt

-	 zorg	die	in	een	instelling	(ziekenhuis,		 	

	 verzorginghuis,	verpleeghuis)	verleend	wordt

Op	dit	moment	zijn	de	volgende	eerstelijnsvoorzieningen	in	het	dorp	aanwezig:

-	 huisartsenpraktijk	Hollemans

-	 sociale	psychiatrie	

-	 uitgiftepunt	vanuit	apotheek	Delta	uit	Harskamp

-	 diëtiste

-	 consultatiebureau

-	 trombosedienst

-	 verloskundige

Zorgvoorzieningen	die	niet	in	het	dorp	zelf	aanwezig	zijn:

-	 fysiotherapie

-	 tandheelkunde

-	 first	responder	

-	 huisartsenpost

De zorgketen begint met de zogenaamde mantelzorg. Deze bestaat uit familieleden, buren, vrijwilligers enzovoorts die aan 

huis	hulp	verlenen.	In	Wekerom	vindt	mantelzorg	nog	veelvuldig	plaats.	Als	kinderen	redelijk	in	de	buurt	wonen,	vindt	men	

het vanzelfsprekend om familie of buren te helpen wanneer dit nodig is. Dit gebeurt vaak voordat men bij professionele hulp 

aanklopt.18



De	 indicatie	 voor	 de	 AWBZ	 wordt	 gesteld	 door	 het	 Centrum	 Indicatiestelling	 Zorg	 (CIZ).	 De	 AWBZ	 biedt	 onder	 andere	

verzorging,	verpleging	en	dagopvang.	De	uitvoering	hiervan	ligt	bij	een	thuiszorgorganisatie.	In	de	regio	zijn	Opella,	Kruiswerk	

West	Veluwe,	R.S.T.	en	Buurtzorg	actief.

Het	dorp	Wekerom	heeft	geen	verzorging-	of	verpleeghuis.	Op	het	moment	dat	mantelzorg	en	professionele	zorg	niet	meer	

toereikend	is,	moet	men	uitwijken	naar	bijvoorbeeld	Harskamp,	Otterlo	of	Barneveld.	

Tussen	Wekerom	en	Otterlo	is	’s	Heerenloo	gevestigd.	Deze	instelling	biedt	huisvesting	en	dagbesteding	voor	mensen	met	

een verstandelijke beperking. 

Stichting	Welzijn	 Ouderen,	 is	 een	 welzijnsorganisatie	 gesubsidieerd	 door	 de	 gemeente	 Ede.	 Zij	 organiseren	 o.a.	 bingo,	

koersbal,	ouderen	gym,	maaltijdvoorzieningen	en	geven	hulp	bij	financiële	vraagstukken	om	senioren	actief	te	houden	en	

eenzaamheid tegen te gaan.

In	het	dorp	zijn	verschillende	voorzieningen	aanwezig	voor	het	welzijn	van	de	inwoners	van	Wekerom.	Deze	voorzieningen	

worden behandeld in de paragraaf Sport en Voorzieningen.

Professionele	hulp	in	de	thuissituatie	kan	op	twee	manieren	worden	aangevraagd.

Dit	kan	via	de	Wet	Maatschappelijke	Ondersteuning	(WMO)	en/of	vanuit	de	Algemene	Wet	Bijzondere	Ziektekosten	(AWBZ).	

De gemeente is verantwoordelijk voor het verstrekkingenpakket van de Wmo. Vanuit de Wmo kan ondersteuning worden 

aangevraagd voor bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, een gehandicapten parkeerkaart, rolstoelen 

en scootmobielen. 
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Vanuit de Hervormde kerk en de Gereformeerde Gemeente 

zijn	vrijwilligers	actief.	Er	bestaat	echter	geen	samenwerking	

tussen beiden. 

Wekerom kende in het verleden een First Responder. De First 

Responder was vanwege de uitgestrektheid van het dorp en 

buitengebied ondergebracht bij de vrijwillige brandweer in 

De	Valk.	Om	financiële	 redenen	heeft	de	 gemeente	de	 First	

Responder	 opgeheven.	 Deze	 beslissing	 heeft	 veel	 onrust	 en	

onvrede veroorzaakt. De dienstverlening wordt nu weliswaar 

via	 de	 brandweer	 verzorgd,	 maar	 deze	 aanpak	 geeft	 een	

verminderd gevoel van veiligheid.

6.2.2 visie

De inwoners zouden een volledig aanbod van de eerstelijnszorg 

waarderen. Dit betekent dat het aanbod onder andere 

uitgebreid zou moeten worden met een tandarts, een 

fysiotherapeut, logopedie en maatschappelijk werk.

Mantelzorgverleners zijn vaak zwaar belast. Zij moeten immers hun normale dagelijkse werkzaamheden combineren met 

zorgverlening. Het zou goed zijn als deze mensen meer waardering kregen en periodiek konden worden ontlast. Dit laatste 

kan door middel van zogenaamde respijtzorg. Respijtzorg is vervangende mantelzorg. Dit kan in de vorm van dagopvang, 

weekendopvang	of	opvang	voor	een	dagdeel.	Als	er	een	langere	periode	van	verlichting	noodzakelijk	is,	kan	tijdelijke	opname	

in een verzorgingshuis noodzakelijk zijn. Bij veel mensen bestaat de wens dat deze opname in het dorp  plaatsvindt, zodat 

mensen in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Ouderen willen vanwege sociale contacten zo lang mogelijk zelfstandig in het eigen dorp blijven wonen. Hiervoor moeten 

voorzieningen	worden	 getroffen.	 De	werkzaamheden	 van	 de	 Stichting	Welzijn	 Ouderen	 kunnen	 bijvoorbeeld	 uitgebreid	

worden,	zodat	er	meer	activiteiten	voor	ouderen	in	Wekerom	plaatsvinden.	

Verschillende ouderen willen graag bij elkaar wonen. Dit kan door een cluster van seniorenwoningen of seniorenappartementen 

te	bouwen.	Een	dergelijke	clustering	biedt	de	mogelijkheid	voor	een	gezamenlijke	activiteitenruimte.
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Een	vrijwilligerscentrale	voor	de	zorg	is	wenselijk;	daarvoor	is	het	noodzakelijk	dat	alle	vrijwilligers	gezamenlijk,	vanuit	één	

vrijwilligerscentrale gaan opereren.

De	First	Responder	heeft	zijn	nut	bewezen,	huidige	oplossingen	zijn	niet	praktisch.	De	inwoners	zien	een	terugkeer	van	de	

snelle auto als noodzakelijk.

6.2.3. uitwerking 

In	het	nieuwe	Kulturhus	komt	ruimte	voor	eerstelijnsvoorzieningen.	Dit	aanbod	moet	zo	breed	en	volledig	mogelijk	opgezet	

worden.	Voor	velen	 is	het	uitzoeken	van	zorgverlening	een	ware	zoektocht.	Mogelijk	kan	 in	het	Kulturhus	zitting	worden	

gehouden	door	een	Wmo-medewerker	van	de	gemeente,	zodat	de	bewoners	adviezen	kunnen	inwinnen.

Het is moeilijk om de waardering voor mantelzorgverleners tot uitdrukking te brengen. Een gezamenlijk uitje is een mogelijkheid, 

maar vooral waardering en bijstand vanuit de professionele zorgverlening is van belang. Ook snelle goedkeuringen en 

duidelijkheid	voor	Wmo	en	AWBZ	aanvragen	voor	hulp	en	aanpassingen	zijn	een	enorme	verbetering.

Dagopvang	voor	ouderen	kan	 in	Wekerom	georganiseerd	worden	 in	één	van	de	toekomstige	nieuwbouwlocaties	van	het	

dorp,	het	nieuwe	Kulturhus	of	bij	de	woningen	die	bewoond	worden	door	mensen	met	een	zorgindicatie.

Langdurige	tijdelijke	(vakantie)opvang	zal	in	een	verzorgings-	of	verpleeghuis	moeten	plaatsvinden.	

Om ouderen de kans te bieden zo lang mogelijk in het dorp te blijven wonen, kunnen de eigen woningen worden aangepast 

via de Wmo. Vaak blijken de eigen woningen toch minder geschikt en is het onderhoud van de tuin te zwaar. Daarom is het 

goed om voor ouderen te bouwen. Dit kan door het ontwikkelen van levensloopbestendige woningen of appartementen. 

Bij	een	clustering	van	dergelijke	woonvormen	past	uitstekend	een	gezamenlijke	ruimte	waarin	dagactiviteiten,	dagopvang,	

gezamenlijke	maaltijden	e.d.	kunnen	worden	georganiseerd.	Er	kan	hier	sprake	zijn	van	huur-	en	koopwoningen.

Volledige	opname	in	een	verzorgings-	of	verpleeghuis	is	in	Wekerom	nu	niet	mogelijk.	Inwoners	die	meer	zorg	nodig	hebben	

dan via mantelzorg en professionele zorg te leveren is, kunnen niet in het dorp blijven wonen. Veelal wordt gedacht dat een 

verzorgings-	of	verpleegtehuis	in	een	dorp	als	Wekerom	niet	mogelijk	is.	Er	moet	onderzocht	worden	hoe	het	aanbod	van	

dergelijke	zorg	voor	de	gehele	regio	is	geregeld.	Indien	het	aanbod	voor	2015	onvoldoende	is,	kan	een	snelle	actie	om	een	

dergelijke voorziening te realiseren toch een kans van slagen hebben. 

Een	 vrijwilligerscentrale	 kan	 worden	 opgericht	 door	 een	 stichting	 of	 een	 coöperatie.	 Voorbeelden	 van	 een	 dergelijke	

constructie	zijn	op	veel	plaatsen	te	vinden	en	men	kan	bij	deze	voorbeelden	inlichtingen	inwinnen.

De wens voor de First Responder zal, met goede redenen onderbouwd, doorgespeeld moeten worden naar het college van 

B en W en de gemeenteraad. 21



Het	dorpshuis	is	nu	gevestigd	in	De	Kastanjehof.	Dit	is	een	te	

klein en gedateerd gebouw, waardoor er geen mogelijkheid 

is	 voor	 het	 houden	 van	 grote	 feesten	 of	 festiviteiten.	

Daarvoor moet nu worden uitgeweken naar de omliggende 

dorpen.

In	 de	 gymzaal	 kunnen	 geen	 wedstrijden	 en	 zaalsporten	

plaatsvinden. Ter vervanging van het dorpshuis en de 

gymzaal is het nieuwe Kulturhus gepland.

6.3 voorzIenIngen

6.3.1. Huidige situatie

De voorzieningen in Wekerom zijn momenteel nog redelijk 

goed	op	peil.	De	volgende	voorzieningen	zijn	aanwezig:

-	 dorpshuis

-	 gymzaal

-	 school

-	 buurtbus

-	 gedeeltelijke	eerstelijnsvoorziening

-	 diversiteit	aan	winkels

De	enige	school	in	Wekerom	wordt	gezien	als	de	dorpsschool	en	heeft	een	breed	gedragen	Protestants	Christelijke	identiteit	

(Hervormd	 en	Gereformeerde	Gemeente).	 Er	 zijn	 echter	 inwoners	 die	 niet	met	 de	 christelijke	 identiteit	 instemmen.	De	

school	is	nu	gevestigd	in	twee	gedateerde	gebouwen,	maar	er	is	nieuwbouw	gepland.

In	 de	 basisschool	 is	 een	 voorschoolse	 opvang	 geïntegreerd.	 Deze	 vervangt	 de	 peuterspeelzaal.	 Particuliere	 initiatieven	

voorzien in een kinderdagverblijf.

In	het	dorp	zijn	diverse	kerkgemeenschappen	1.	de	Protestantse	Kerk	Nederland,	2.	Gereformeerde	Gemeente	in	De	Valk	3.	

Oud Gereformeerde Gemeente 4. Protestantse Kerk Nederland op de Hartenberg.

De	 Protestantse	 Kerk	 heeft	 een	 actief	 jongerenbeleid,	 op	 zondag	 is	 er	 zondagschool,	 de	 jeugdvereniging	 kent	 diverse	

leeftijdsgroepen	

-	 basisschoolleerlingen	vanaf	groep	5	zijn	verdeeld	in	drie	groepen	op	verschillende	tijden

-	 vrijdagavond	voortgezet	onderwijs	tot	klas	3		

-	 zaterdagavond	vanaf	klas	4	voortgezet	onderwijs22



In	 het	 dorp	 is	 geen	 begraafplaats	 aanwezig.	 Er	 is	 uit	 particulier	 initiatief	 inmiddels	 wel	 een	 plan	 voor	 een	 dergelijke	

voorziening.

De	trapveldjes	en	speeltoestellen	 in	de	Ring	en	naast	de	Evekinkweg	voorzien	 in	een	goede	 invulling	van	de	vrije	tijd	en	

worden veelvuldig gebruikt door de jeugd, maar verkeren vaak in een slechte staat van onderhoud.

Voor	de	jeugd	van	13	tot	18	jaar	is	er	geen	ontmoetingsplaats.	

De	activiteiten	bestaan	uit	clubbijeenkomsten,	zomerkamp,	

jaarlijkse	 rommelmarkt	 en	 diverse	 losse	 activiteiten.	 Het	

jeugdwerk kent ongeveer 200 leden en staat open voor alle 

jongeren uit Wekerom en omgeving.

De	 buurtbus	 zorgt	 voor	 de	 verbinding	 in	 de	 richting	

van Lunteren en Veenendaal. De bus wordt bestuurd 

door vrijwilligers. Zij leveren maatwerk en worden als 

klantvriendelijk ervaren. Een verbinding naar Barneveld 

wordt node gemist. Meer over de buurtbus bij het thema 

Verkeer.
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Het	 initiatief	 voor	 de	 oprichting	 van	 een	 begraafplaats	 in	

Wekerom zou gehonoreerd moeten worden, zodat iedereen 

zich in eigen dorp kan laten begraven.

6.3.2. visie

De basisschool moet zo breed mogelijk toegankelijk te zijn voor alle inwoners. Een volle 100 % score zal echter niet haalbaar 

zijn, omdat daarvoor te veel uitersten bestaan.

Het	kinderdagverblijf	en	de	voor-	en	naschoolse	opvang	zullen	 in	de	 toekomst	een	volledig	aanbod	moeten	worden.	Dit	

wordt	nog	belangrijker	als	Wekerom	uitbreiding	van	woningbouw	krijgt	en	de	jongeren	in	het	dorp	(kunnen)	blijven	wonen.	

De	verwachting	is	dat	de	jongeren	vanuit	hun	financiële	positie	vaker	met	z’n	tweeën	blijven	werken	en	de	kinderen	elders	

moeten onderbrengen.

Het	nieuw	te	bouwen	Kulturhus	moet	als	dorpshuis	een	aantal	voorzieningen	bevatten,	zoals:
-	 een	grote	zaal	voor	feesten	en	partijen

-	 eerstelijnszorgvoorziening

-	 een	informatiebalie	voor	de	VVV	en	het	WMO							

                zorgloket

-	 gemeentelijke	informatie

-	 dagopvang,	dagbesteding	gezamenlijke	maaltijden		

                voor ouderen

-	 Rabobank

-	 bibliotheek

-	 muziekschool

Het	 Kulturhus	 zou	 een	 grote	 sportzaal	moeten	 hebben	waar	 tijdens	wedstrijden	 een	 tribune	 kan	worden	 geplaatst.	 De	

accommodatie	moet	onder	andere	geschikt	zijn	voor	de	volgende	sporten:

-	 zaalvoetbal

-	 volleybal

-	 basketbal

-	 volleybal

-	 tennis,	badminton

-	 fitness
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Het	 aanwezige	 aanbod	 van	 trapveldjes	 behoeft	 uitbreiding	 waarbij	 gezorgd	 moet	 worden	 voor	 voldoende	 uitdaging.	

Onderhoud	aan	de	veldjes	en	de	speeltoestellen	moet	gebeuren	als	het	nodig	is	en	niet	op	de	vastgestelde	tijden.	Voor	de	

jeugd	van	13	tot	18	jaar	is	er	mogelijk	behoefte	aan	een	ontmoetingsplaats.

6.3.3 uitwerking

De	directie	van	de	school	geeft	aan,	dat	er	getracht	wordt	iedereen	zo	breed	mogelijk	ter	wille	te	zijn.	Randvoorwaarden	

daarbij	zijn	de	identiteit	van	de	school	en	het	streven	om	een	ieder	in	zijn	waarde	te	laten.

Het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang moeten, zodra de vraag hiernaar ontstaat, op poten worden gezet. Hierbij is 

overleg	met	de	school	noodzakelijk.	Bij	huisvesting	kan	gedacht	worden	aan	het	Kulturhus	of	de	nieuwe	school.

De	wensen	omtrent	de	functies	van	het	Kulturhus	zullen	worden	gecommuniceerd	met	het	bestuur	van	het	Kulturhus	en	

hen zal gevraagd worden hiermee bij de ontwikkeling van het gebouw rekening te houden. Mogelijk kan de sportzaal een 

gedeelde	functie	hebben	als	grote	feestzaal.	Het	Kulturhus	moet	het	hart	van	het	dorp	worden.	Het	zal	daarom	een	gebouw	

met uitstraling moeten worden dat gelegen is aan een karaktervol dorpsplein.

Parkeren in de omgeving van de school en het Kulturhus zal goed geregeld moeten worden. De maatregelen moeten worden 

afgestemd	op	de	functie	en	het	verwachte	aanbod	van	personen	voor	het	gebouw.	

Alle	wensen	ten	aanzien	van	de	begraafplaats	moeten	worden	doorgegeven	aan	de	organisatoren.

In	sommige	gebieden	van	het	dorp	bieden	de	trapveldjes	niet	genoeg	uitdaging	voor	de	 jeugd.	Dit	kan	worden	opgelost	

door in de nieuwe wijken voldoende en uitdagende gelegenheden aan te leggen. Daarbij valt te denken aan avontuurlijke 

speelplaatsen,	 zoals	een	fietscrossbaan	of	een	huttendorp.	Het	verdient	aanbeveling	om	één	speelplaats	verhard	aan	 te	

leggen, zodat deze in de winter onder water gezet kan worden en als schaatsbaan kan dienen.

Verder	moet	de	gemeente	gevraagd	worden	om	de	conditie	van	de	trapveldjes	beter	in	de	gaten	te	houden.	Nu	wordt	alle	

onderhoud	meegenomen	in	het	geplande	onderhoud.	Aanvullende	wensen	worden	daardoor	op	z’n	vroegst	het	jaar	daarop	

meegenomen.	Dit	heeft	bijvoorbeeld	ten	aanzien	van	wateroverlast	al	veel	ergernis	gegeven	bij	kinderen	en	ouders.

Voor de jeugd van 13 tot 18 jaar moeten in samenwerking met de gemeente de mogelijkheden en de wensen voor een 

gezamenlijke	ontmoetingsplaats	onderzocht	worden.
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6.4 veILIgheId

6.4.1. Huidige situatie

Zowel	binnen	als	buiten	de	dorpskern	van	Wekerom	bestaat	een	gevoel	van	betrekkelijke	(sociale)	veiligheid.	Inbraken	en	

(fietsen)diefstallen	komen	wel	voor,	maar	de	aantallen	staan	in	geen	verhouding	tot	de	cijfers	van	de	omliggende	steden	

of	de	Randstad.	Statistieken	van	gemeente	en	politie	laten	een	algemeen	verbeterend	beeld	zien.	Uitzondering	op	de	regel	

vormen de geweldsdelicten en vernielingen.

In	Wekerom	en	dorpen	van	deze	omvang	kennen	de	mensen	elkaar	en	is	er	sprake	van	een	zekere	vorm	van	sociale	controle	

en	zelfregulering.	Dit	mechanisme	levert	een	belangrijke	bijdrage	aan	het	subjectieve	gevoel	van	veiligheid.	Dit	wordt	door	

de inwoners van Wekerom gewaardeerd.

De	momenten	waarop	de	jeugd	zich	(te)	uitbundig	gedraagt	-zoals	Oudejaarsavond-	leiden	niet	tot	verzet	in	de	Wekeromse	

gemeenschap. Tot op zekere hoogte wordt het gedrag oogluikend getolereerd, maar geweld en vernielingen worden niet 

geaccepteerd.	Als	het	te	heftig	is,	wordt	er	door	politie	tegen	opgetreden.	Het	verschijnsel	neemt	dan	af	om	een	aantal	jaren	

later	(periodiek)	weer	de	kop	op	te	steken.	
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In	de	woonwijken	wordt	het	ontbreken	van	verlichting	op	de	

achterpaden	als	een	gemis	ervaren.	Dit	leidt	tot	een	(subjectief)	

gevoel van onveiligheid, dat niet door misdaadcijfers wordt 

ondersteund. Op de buitenwegen ontbreekt openbare 

verlichting	bijna	geheel,	maar	dit	leidt	niet	tot	klachten.

6.4.2. visie

De inwoners van Wekerom zijn tevreden over het huidige 

niveau	van	leefbaarheid	en	veiligheid,	maar	willen	dit	niveau	

door	veiligheids-bevorderende	maatregelen	versterken.	

6.4.3 uitwerking

Wekerom zet in op een bescheiden groei van het dorp en 

wil	 in	 hoofdzaak	 slechts	 huisvesting	 bieden	 aan	 de	 eigen	

bevolking. Met deze behoudende instelling wil men bereiken 

dat de bestaande cultuur, sociale controle en zelfregulering 

behouden blijven. 

Voor	 heel	 Otterlo,	 Harskamp	 en	 Wekerom	 tezamen	 zijn	

sinds kort weer één gebiedsagent en twee buitengewoon 

opsporingsambtenaren	 (BOA)	 beschikbaar.	 Voor	 een	

hele	 week	 (168	 uur)	 is	 derhalve	 gedurende	 36	 uur	 een	

gebiedsagent beschikbaar voor de 8500 inwoners. Deze ultra 

lage	aanwezigheid	van	de	politie	is	weliswaar	een	reflectie	van	

het lage risico, maar wordt door de bewoners toch gezien als 

een teken van onvoldoende aandacht en dus onvoldoende 

bescherming	door	de	overheid.	Daarnaast	heeft	de	gemeente	

Ede	in	het	buitengebied	enige	BOA	capaciteit	beschikbaar	voor	

toezicht en handhaving.

Op het gebied van verkeer zijn veel inwoners van Wekerom 

van mening dat er op verschillende plaatsen te hard gereden 

wordt. Zo ervaren schoolgaande kinderen en hun begeleiders 

het verkeer en de ontwikkelde snelheden als gevaarlijk en 

bedreigend.
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Het	is	een	breed	gedragen	wens	dat	de	politie	meer	in	het	dorp	aanwezig	is.	Een	sociaal	vaardige	politiebeambte	kan	met	

communicatie	een	gevoel	en	inzicht	krijgen	in	hetgeen	er	in	Wekerom	leeft.	De	slagkracht	van	het	politieapparaat	kan	enorm	

verbeteren	als	ook	de	bewoners	een	actieve	bijdrage	leveren.	Die	inzet	stelt	de	politie	in	de	gelegenheid	om	zaken	en	delicten	

sneller	op	te	lossen.	Meldingen	en	informatie	kunnen	worden	doorgegeven	via	het	meldpunt	Beheer	op	telefoonnummer	

680660	of	politie	via	het	nummer	0900-8844.	

Bij de Wekerommers is er zeker bereidheid om te bouwen aan onderling vertrouwen. 

Door	herinrichting	van	wegen	kunnen	verkeersonveilige	situaties	worden	voorkomen	en	beperkt.

Effectieve	verlichting	is	een	belangrijk	aandachtspunt.	De	woonwijken	zijn	over	het	algemeen	goed	verlicht.	Privé	achterpaden	

worden	niet	van	gemeentewege	voorzien	van	openbare	verlichting.	Hierin	zal	men	zelf	moeten	voorzien.

Goed onderhouden groenvoorzieningen dragen bij aan veiligheidsgevoel. De groenvoorziening wordt in een apart thema 

behandeld.

Inwoner	Joan	van	de	Krol	heeft	een	rapport	gemaakt	over	de	sociale	veiligheid	in	Wekerom.	Dit	is	een	zeer	gedegen	stuk	dat	

een	goede	basis	geeft	voor	een	uitwerkgroep.
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6.5 verkeer en vervoer

6.5.1 Huidige situatie

Het	 dorp	 Wekerom	 is	 relatief	 goed	 ontsloten.	 De	

belangrijkste aanvoerroutes zijn de provinciale weg N801 

(Otterlo-Barneveld)	 en	 de	 Edeseweg	 (Ede-Harskamp).	 De	

verbinding	met	Lunteren	en	daarmee	met	de	A30	is	onder	

de maat. 

De	wegen	richting	Otterlo,	Harskamp	en	Barneveld	hebben	

een	 eenzijdig	 tweerichtingen	 fietspad,	 waardoor	 (brom)

fietsers	comfortabel	en	relatief	veilig	rijden.	Langs	de	wegen	

richting	Ede	en	Lunteren	ontbreken	fietsvoorzieningen.	

Dwars	 door	 Wekerom	 loopt	 in	 noord-zuidrichting	 de	

Edeseweg.	 Haaks	 daarop	 in	 oost-westrichting	 staat	 de	

N801	(de	Lage	Valkseweg	en	de	Otterloseweg).	Deze	wegen	

vormen de hoofdverkeersstructuur van Wekerom. 

De rotonde in het hart van de hoofdstructuur draagt 

bij	 aan	 een	 vlotte	 en	 relatief	 veilige	 afwikkeling	 van	 het	

verkeer	uit	de	vier	richtingen.	De	fietsers	rijden	nu	op	een	

suggestiestrook	op	de	rijbaan.

Alle	andere	wegen	-zowel	binnen	als	buiten	de	bebouwde	

kom-	 zijn	 van	 een	 lagere	 orde.	 De	 aansluitingen	 op	 de	

hoofdstructuur	zijn	vormgegeven	als	voorrangsaansluiting.	

Er zijn nog geen straten aangewezen als 30 km zone. 

Het beeld in de oudere woonbuurten wordt beheerst door 

het	grote	aantal	auto’s	dat	geparkeerd	staat	aan	beide	zijden	

van de woonstraten.

De Edeseweg is erg ruim opgezet. Hoewel er ruimte is voor 

alle weggebruikers, overheerst een gevoel van onveiligheid 

en saaiheid. Naast de waardering voor het groen en de 

ruimteverdelende kwaliteit van de bomen langs de weg, 29



is	 er	 kritiek	 op	 de	wortels	 die	 de	 tegels	 opdrukken	 en	 de	

vallende bladeren in de periode van juli tot november.

Het	 buitengebied	 is	 (nog)	 geheel	 ingericht	 voor	 80-km/

uur.	 In	 het	 buitengebied	 valt	 op	 dat	 de	 zijwegen	 voor	 de	

bestuurders vooraf slecht zichtbaar zijn. Komende uit 

Barneveld rijden veel bestuurders bijvoorbeeld de Hoge 

Valkseweg voorbij en zijn daardoor genoodzaakt te draaien.

Het	openbaar	vervoer	is	van	een	te	laag	niveau,	zowel	qua	

verbindingen	 als	 frequentie.	Wekerom	wordt	 door	 slechts	

twee lijnen aangedaan, te weten de buslijnen 107 en 505. 

Lijn	 107	 (Ede-Putten)	 rijdt	 op	 werkdagen	 in	 de	 spits	 als	

halfuurdienst en de rest van de week als uurdienst. Lijn 505 

(Wekerom-Overberg)	rijdt	op	werkdagen	een	uurdienst	van	

8 tot 18 uur. 

Een	OV-verbinding	met	Barneveld	ontbreekt.	De	buurtbus	naar	Barneveld	is	vanwege	de	reactivering	van	de	Valleilijn	in	2005	

opgeheven	en	omgelegd	naar	Lunteren	en	Veenendaal	(lijn	505).	

6.5.2.  visie

Wekerom	streeft	naar	een	duurzaam	veilige	inrichting	van	zowel	de	hoofdstructuur,	de	woongebieden,	als	het	buitengebied.	

Bij	de	inrichting	moet	rekening	worden	gehouden	met	alle	verkeersdeelnemers.	Daardoor	is	het	gewenst	de	positie	van	de	

verschillende verkeersdeelnemers en hun gewenste gedrag vast te leggen. 

De vormgeving van de weg moet de plaats van de verschillende verkeersdeelnemers duidelijk maken en het gewenste 

gedrag	afdwingen.	In	de	duurzaam	veilige	inrichting	worden	de	verkeerssoorten	op	de	hoofdstructuur	gescheiden	en	in	de	

woonstraten gemengd. 

De	veiligheid	op	de	rotonde	in	het	dorpshart	kan	verder	verbeterd	worden	door	het	aanleggen	van	vrijliggende	fietspaden.

Het	openbaar	vervoer	behoeft	verbetering.	Met	name	de	verbinding	met	Barneveld	moet	hersteld	worden.
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Voor de woonbuurten moet gezocht worden naar een 

combinatie	 van	 een	 inrichting	 als	 30-km	 gebied	 en	 het	

vergroten van de parkeercapaciteit.

Naar voorzieningen als school, buurthuis en belangrijke 

winkels	en	bushaltes	moeten	 logische	fiets-	en	 looproutes	

komen.	De	oversteekplaatsen	op	de	hoofdwegen	(Edeseweg)	

moeten worden afgestemd op de gebruikersgroepen. Ouderen 

en	(school)kinderen	vragen	om	een	oversteekmogelijkheid	

die is afgestemd op hun vaardigheden. Met een plaatselijk 

verlaagde	 trottoirband	worden	 comfort	en	 veiligheid	 voor	

kinderwagens en rolstoelgebruiker verbeterd. Looproutes 

moeten goed verlicht, vlak bestraat en sociaal veilig zijn.

Buiten de bebouwde kom 

Een	heldere	(hoofd)wegenstructuur,	bestaande	uit	80	km/uur	

wegen	naar	Ede,	Otterlo,	Harskamp	en	Lunteren	blijft	nodig.	

Langs de Edeseweg en de Hoge Valkseweg zijn dringend 

fietspaden	nodig.	Tussen	de	hoofdwegenstructuur	kunnen	

grote aaneengesloten verblijfsgebieden komen, waar het 

sluipverkeer geweerd wordt en waar een snelheidslimiet 

van	60km/uur	geldt.

6.5.3. uitwerking

Binnen de bebouwde kom

De	Edeseweg	vereist	herprofilering.	De	beschikbare	profielbreedte	van	de	Edeseweg	biedt	goede	mogelijkheden	voor	een	

mooi, duurzaam en veilig ontwerp.

Een	versmalling	van	de	rijbaan	met	aan	weerszijden	langsparkeerstroken	is	gewenst.	Aan	weerszijden	kunnen	vrijliggende	

fiets-	en	voetpaden	aangelegd	worden,	die	door	een	blokhaag	van	de	rijbaan	gescheiden	worden.	Op	daarvoor	aangewezen	

plaatsen	worden	accenten	aangebracht	met	snelheidsremmers	en/of	voetgangersoversteekplaatsen.

Het	Dorpsplein	moet	ingericht	worden	als	een	multi-functioneel	hart	van	Wekerom.	

Naast	dorpsevenementen	moet	de	vlotte	en	veilige	doorgang	van	het	verkeer	worden	gewaarborgd.	De	beschikbare	ruimte	

biedt daarvoor goede mogelijkheden.
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Openbaar vervoer

Het	openbaar	vervoer	behoeft	verbetering.	De	lijn	naar	Putten	(107)	moet	behouden	blijven.	De	haltevoorzieningen	van	de	

lijn	107	kunnen	verbeterd	worden	door	het	toevoegen	van	een	bushokje	en	betrouwbare	(dynamische)	rijtijdeninformatie.	

De	buurtbus	Lunteren,	Veenendaal	(lijn	505)	voorziet	in	een	behoefte	en	moet	daarom	ook	behouden	blijven.

Een rechtstreekse verbinding met Barneveld wordt nu erg gemist. Daarom is het nodig om samen met de provincie Gelderland 

te kijken naar de mogelijkheden om lijn 105 tussen Harskamp en Barneveld via Wekerom en De Valk te laten rijden. Zo krijgt 

Wekerom	een	rechtstreekse	verbinding	met	Barneveld	en	Arnhem.

Als	deze	ingreep	gecombineerd	wordt	met	een	(nieuwe)	buslijn	Barneveld-Apeldoorn,	dan	ontstaat	er	zowel	voor	Barneveld	

als	voor	talloze	andere	dorpen	en	buurtschappen	een	betere	OV-ontsluiting.	Dit	 is	een	mooi	voorbeeld	van	een	win/win	

situatie.
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6.6 werken

6.6.1 Huidige situatie

De bevolking van Wekerom werkt voor het grootste 

gedeelte in de omgeving. Rond Wekerom en De Valk vinden 

de bewoners veel agrarische werkgelegenheid, het zij in de 

agrarische sector dan wel in de toeleveringsbedrijven. Bij 

het	Werkbedrijf	(UWV)	staan	geen	werklozen	ingeschreven.		

Zelfs minder begaafden worden in het werkcircuit 

opgenomen.

Veel bedrijven starten klein. Vanwege de lage kosten 

gebeurt dat veelal in het buitengebied. Momenteel zijn 

veel bedrijven te klein gehuisvest, waardoor ze in hun 

groeipotentie	 belemmerd	 worden.	 Uitwijken	 naar	 andere	

huisvesting	 is	 lastig;	 de	 bestaande	 bedrijfsgebouwen	

kennen geen leegstand. Panden die leeg komen worden 

direct weer betrokken, nog voor ze via een makelaar worden 

aangeboden.

Binnen de bebouwde kom zijn in de lintbebouwing langs de Edeseweg en de Lage Valkseweg behalve winkels ook bedrijven 

gehuisvest.	Wekerom	heeft	een	eigen	bedrijventerrein,	Willinkhuizen.	

6.6.2 visie

Omdat	veel	bedrijven	te	klein	of	verkeerd	gehuisvest	zijn,	moeten	er	mogelijkheden	worden	gecreëerd	voor	(her)huisvesting.	

Een nieuw bedrijventerrein is daarvoor noodzakelijk. Het nieuwe bedrijventerrein zal op het bestaande bedrijventerrein een 

herschikking teweeg brengen, waardoor een ieder voorlopig weer vooruit kan.

Laagdrempelige	huisvesting	voor	(startende)	bedrijven	in	het	buitengebied	moet	mogelijk	blijven.	Het	buitengebied	wordt	

wel de broeikas voor de bedrijven genoemd. Onder de bedrijven in het buitengebied zijn ook diverse bedrijven die willen 

groeien	en	zich	op	een	nieuw	bedrijventerrein	zouden	willen	vestigen.

De	gemeente	heeft	het	beleid	dat	bedrijven	die	groter	gegroeid	zijn	dan	3000	m2	grondoppervlakte	zich	moeten	verplaatsen	

naar het industrieterrein in Ede of Barneveld.

Lokaal	gevestigde	bedrijven	die	hun	oorsprong	hebben	in	de	directe	omgeving	van	Wekerom	zijn	soms	meer	afhankelijk	van	 33



de regio dan wordt gedacht, denk hierbij niet alleen aan de afzet, maar ook aan de werknemers. Grotere bedrijven met veel 

werknemers uit de omgeving zullen bij een verplaatsing naar Ede of Barneveld geen werknemers meer krijgen uit Wekerom. 

Degenen die wel elders gaan werken zorgen voor extra verkeersbewegingen. Werknemers die dat niet willen, raken hun baan 

kwijt.	Deze	ontwikkeling	leidt	tot	moeilijk	vervulbare	vacatures	bij	de	bedrijven	en	zal	de	cultuur	in	zo’n	bedrijf	vaak	ongewild	

veranderen. 

Een	 evenwichtige	 balans	 tussen	 wonen	 en	 werken	 versterkt	 de	 vitaliteit	 en	 de	 sociale	 cohesie	 in	Wekerom.	 Omdat	 er	

woningbouw wordt verwacht, zal ook de werkgelegenheid moeten worden uitgebreid. Daarbij zal men moeten kijken naar de 

soorten van werk. Door de verjonging van het dorp ontstaat er ook vraag naar andere werkgelegenheid. Denk bijvoorbeeld 

aan	herintredende	 vrouwen/werkende	moeders	 en	 tweeverdieners.	Hier	moet	 passende	werkgelegenheid	 voor	worden	

geboden.

6.6.3 uitwerking

Om	bedrijven	doorgroeimogelijkheden	te	bieden,	 is	het	noodzakelijk	dat	er	kansen	zijn	 tot	herhuisvesting.	De	gemeente	

heeft	plannen	voor	een	nieuw	regionaal	bedrijventerrein,	ten	zuiden	van	de	Edeseweg	tussen	Laarweg	en	Otterloseweg.	Dit	

is	een	goede	locatie.	De	gemeente	is	van	mening	dat	een	spoedige	realisatie	niet	noodzakelijk	is.	Ondernemersvereniging	

Wekerom-De	Valk	is	echter	van	mening	dat	een	spoedige	realisatie	wel	degelijk	noodzakelijk	is.	In	juni	2008	heeft	zij	middels	

een	enquête	de	behoefte	gepeild	voor	het	bedrijventerrein.	De	belangstelling	was	overweldigend.	De	geplande	uitbreiding	

is voor de economische welvaart en de vitaliteit van het dorp dringend noodzakelijk. 

Om in de toekomst niet meteen weer met ruimtegebrek geconfronteerd te worden, moet het terrein gefaseerd ontwikkeld 

worden. Hierbij moet gedacht worden aan een periode van 10 jaar. Daarna zullen weer nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk 

zijn.34



Het bedrijventerrein moet gevuld worden met regionaal 

gevestigde	bedrijven	om	de	werkgelegenheid	in	de	regio	te	

versterken	en	te	behouden.	Bij	de	selectie	van	bedrijven	zal	

rekening gehouden moeten worden met de veranderende 

bevolkingssamenstelling. Zo zal er bijvoorbeeld meer vraag 

komen	naar	deeltijd	(kantoor)banen.

De uitstraling van het bedrijventerrein is belangrijk. Het 

terrein dient er uit te zien als een echt bedrijventerrein en 

niet als verkapte agrarische bebouwing. Omdat het de entree 

van	het	dorp	is,	moeten	aan	de	zichtlocaties	architectonische	

eisen worden gesteld. Verder leveren voldoende groen en 

goede	 parkeergelegenheid	 een	 bijdrage	 aan	 een	 prettige	

beleving van de entree. 

De	 eerder	 genoemde	 laagdrempelige	 huisvestings-

mogelijkheden voor startende bedrijven in het buitengebied 

moeten	 gehandhaafd	 blijven.	 De	 agrarische	 activiteit	

in de regio levert bij de aanverwante bedrijven veel 

werkgelegenheid	 op.	 De	 vestiging	 van	 niet-agrarische	

bedrijven mag de ontwikkeling van agrarische bedrijven 

niet in de weg staan. Daarom is het goed om aan te geven 

dat	 niet-agrarische	 bedrijven	 zich	 niet	 in	 een	 landbouw	

ontwikkeling	 gebied	 mogen	 vestigen.	 De	 mogelijkheden	

in een verwevinggebied moeten eveneens goed worden 

vastgelegd. Dit is mogelijk het plan van aanpak te vertalen 

naar	het	bestemmingsplan	buitengebied.	De	informatie	over	

vestigingsmogelijkheden	 kan	 bijvoorbeeld	 via	 een	 folder	

van	 de	 gemeente	 Ede	 en	 Kamer	 van	 Koophandel	 richting	

bedrijfsleven gecommuniceerd worden.
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De	Edeseweg	en	de	Lage	Valkseweg	zijn	brede	wegen	met	een	trottoir	en	een	bomenrij.	Er	stroomt	veel	verkeer	door.	Beide	

wegen	ogen	door	hun	inrichting	en	groen	niet	gezellig	en	nodigen	niet	uit	om	te	stoppen	en	te	zien	wat	Wekerom	te	bieden	

heeft.	Daardoor	wordt	Wekerom	een	doorvoerdorp.	Halverwege	het	dorp	aan	de	Edeseweg	bevindt	zich	het	Dorpsplein.	Dit	

plein	heeft	een	sociale	functie,	maar	de	uitstraling	is	gedateerd.

De	Evekinkweg	en	de	A.G.	Wijersweg	zijn	oude	straten,	met	trottoirs	waarin	een	bomenrij	staat.	Parkeren	vindt	 langs	de	

straat plaats.

6.7 groen

6.7.1 Huidige situatie

Het huidige groen in het dorp kunnen we indelen naar het gebied waar het zich bevindt. We onderscheiden de volgende 

gebieden:

•	 De	doorgaande	wegen	zoals	de	Edeseweg	en	de	Lage	Valkseweg

•	 Woonstraten	met	als	wegen	de	Evekinkweg,	de	A.G.	Wijersweg	en	de	Kerkweg

•	 Woonwijk	met	als	wegen	de	Ring,	de	Riemt	en	de	Hooijer.
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De woonwijk met de Ring, de Riemt en de Hooijer is een wijk uit de periode van eind jaren ‘80 tot begin jaren ‘90. De 

inrichting	is	redelijk.

Op diverse plaatsen in Wekerom wordt overlast van hondenpoep ervaren.

Het	buitengebied	heeft	passend	groen.

6.7.2 visie

Om de uitstraling van het dorp te verbeteren is het wenselijk dat de doorgaande wegen een gezellige uitstraling krijgen. Het 

idee van doorgangsweg moet worden vervangen door een straat met dorpskarakter. Halverwege de Edeseweg moet het 

Dorpsplein	het	hart	van	het	dorp	worden	en	een	spontane	ontmoetingsplek	vormen.	Een	toevallige	passant	zou	zich	als	het	

ware uitgenodigd moeten voelen om het dorp nader te leren kennen.

De woonstraten in het dorp zouden de uitstraling kunnen krijgen van een gezellige woonwijk. Groen speelt daarbij een 

(belangrijke)	rol.

De	woonwijk	is	redelijk	ingericht.	Hier	en	daar	meer	groen	zou	de	wijk	een	betere	uitstraling	geven.	In	verband	met	eventuele	

gevolgen	voor	de	parkeersituatie	moeten	aanpassingen	in	overleg	met	de	bewoners	plaatsvinden.	Het	is	verder	van	belang	
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om	bij	herinrichtingen	de	veiligheid	en	bereikbaarheid	voor	

eerste hulp te waarborgen. 

Vanwege de overlast van hondenpoep zijn extra 

hondentoiletten	 noodzakelijk.	 Deze	 moeten	 een	 centrale	

plek. Dit geldt ook voor de nieuwbouwplannen.

6.7.3 uitwerking

Om het dorp te voorzien van een gastvrije uitstraling moet 

de entree worden aangepast. De Edeseweg zal bijvoorbeeld 

een	ander	profiel	moeten	krijgen	(zie	bijlage).

Het dorpsplein moet een open karakter hebben en recht 

doen aan het nieuwe Kulturhus. Het plein moet ruimte 

bieden	voor	activiteiten	en	de	markt.	

De woonstraten kunnen als woonerven worden ingericht. 

Dat	wil	 zeggen:	asfalt	en	trottoirs	worden	vervangen	door	

speels straatwerk en groen. Daarbij moet wel aandacht zijn 

voor voldoende parkeergelegenheid en is overleg met de 

bewoners noodzakelijk. Natuurlijk zal de verkeerssnelheid 

moeten worden aangepast aan de aard van het woonerf.

Voor	 de	 extra	 te	 plaatsen	 hondentoiletten	 zijn	 in	 de	

woonwijk plekken te bedenken. De mogelijkheden moeten 

nader worden onderzocht. Voor de overige gebieden zijn 

er	 niet	 direct	 mogelijkheden	 om	 hondentoiletten	 bij	 te	

plaatsen. Daarom is het noodzakelijk de wegen te voorzien 

van borden waarop men wordt gevraagd de uitwerpselen 

op te ruimen met een poepschep en een zak.
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6.8 recreatIe en pr

6.8.1 Huidige situatie

Wekerom	heeft	op	het	gebied	van	verblijfsrecreatie	het	een	en	ander	te	bieden	aan	campings	en	kamperen	bij	de	boer.	De	

campings	en	recreatieplaatsen	zijn	in	de	zomermaanden	meestal	redelijk	tot	goed	bezet.	

De horeca gelegenheden in Wekerom beperken zich tot een café en cafetaria. 

Wekerom	heeft	geen	eigen	VVV-post	meer.	 Evenmin	 is	 er	

voor	het	dorp	promotiemateriaal.	Voor	informatie	over	de	

omgeving van Wekerom is de toerist aangewezen op de 

VVV-posten	 in	 Harskamp,	 Otterlo	 of	 Ede.	 Rond	Wekerom	

zijn	fiets-	en	autoroutes,	maar	rustplaatsen	zijn	nu	niet	in	of	

rondom het dorp aanwezig.

Als	 festiviteitencommissie	 is	 het	Oranjecomité	 actief	 voor	

de	activiteiten	op	Koninginnedag.	

Dodenherdenking op 4 mei wordt georganiseerd door het 

Oranjecomité, BelangenVereniging in samenwerking met de 

School. 

Het bejaarden comité organiseert jaarlijks een braderie, 

daarnaast wordt er jaarlijks de familiedag georganiseerd 

door de voetbalvereniging SDS ‘55.

Toneelvereniging	 Op	 Goed	 Geluk	 geeft	 jaarlijks	 4		

uitvoeringen die zeer goed bezocht worden.

Het Sinterklaasfeest wordt door de winkeliersvereniging 

georganiseerd.

Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle inwoners van het dorp 

en de wijde omgeving wordt jaarlijks georganiseerd door 

de Belangenvereniging en de Ondernemersvereniging  

Wekerom De Valk, dit wordt gesubsidieerd door de 

gemeente. 39



Op	 de	 recreatieparken	 is	 in	 diverse	 recreatiewoningen	

sprake van illegale permanente bewoning.

6.8.2 visie

Om toeristen en verblijfsrecreanten ook in de toekomst 

aan Wekerom te binden, is het noodzakelijk dat 

de bestaande campings in de toekomst voldoende 

uitbreidingsmogelijkheden hebben. SVR campings en 

kamperen bij de boer vormen een bron van neveninkomsten 

voor de boerderij, zijn goed voor het toerisme en zullen 

tevens het imago van het buitengebied en de boeren ten 

goede komen.

De	 dagrecreatie	 in	 en	 rond	Wekerom	 zelf	 kan	 veel	 meer	

gepromoot worden. Denk daarbij aan het Wekeromse 

Zand, de te realiseren uitkijktoren aan het Klompenpad, de 

Celtic	 Fields,	 het	 Oorlogsmonument	 Vijfsprongweg	 en	 de	
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Vlinderplaats	aan	de	Lage	Veldweg.	Via	een	fietsroute	kunnen	deze	punten	met	elkaar	verbonden	worden.	

Om	het	toerisme	te	bevorderen	is	een	nieuwe	VVV-post	voor	Wekerom	wenselijk.

De mogelijkheden om Wekerom met het openbaar vervoer te bereiken kunnen meer gepromoot worden.

Vooral	in	de	zomermaanden	kunnen	er	meer	festiviteiten	in	het	dorp	georganiseerd	worden.

6.8.3 uitwerking

De gemeente Ede zal een beleid moeten formuleren voor campings. Dit beleid moet duidelijkheid geven welke mogelijkheden 

er	zijn	voor	de	exploitatie	van	reguliere	en	SVR	campings.	Het	nieuwe	bestemmingsplan	buitengebied	zal	vooral	voor	de	SVR	

campings	al	duidelijkheid	verschaffen.	

Illegale	 bewoning	 van	 recreatieparken	 kan	 worden	 tegengegaan	 door	 sociale	 woningen	 in	 de	 huur-	 en	 koopsector	 te	

realiseren.

De	nieuwe	VVV-post	kan	gevestigd	worden	in	het	Kulturhus.

De	website	www.wekerom.com	geeft	kansen	om	Wekerom	“wereldwijd”	te	promoten. 41



Voor	de	promotie	van	dagrecreatie	kan	een	folder	gemaakt	worden.	Hiervoor	kunnen	de	Belangenvereniging,	belanghebbende	

ondernemers	langs	de	route,	de	gemeente	en	de	VVV	samenwerken.	Voor	financiering	kan	aan	sponsoring	gedacht	worden.	

De	attracties	in	de	folder	zouden	gekoppeld	kunnen	worden	aan	een	fiets-	of	autoroute	die	start	vanuit	de	Kastanjehof.	Voor	

fiets-	en	autoroutes	zal	aansluiting	gezocht	moeten	worden	met	de	knooppunten	routes	van	de	provincie.	

In	het	 verleden	 zijn	er	dorpsevenementen	geweest	 zoals	de	16	km	club	en	het	 survival	 evenement.	Deze	evenementen	

worden	gemist.	Er	zal	daarom	onderzocht	moeten	worden	of	dergelijke	activiteiten	weer	in	het	dorp	georganiseerd	kunnen	

worden.	Het	aanwijzen	van	een	terrein	voor	dit	soort	evenementen	kan	stimulerend	werken.	Voor	de	organisatie	zal	een	

activiteitencommissie	moeten	worden	opgericht.	Mogelijk	kunnen	de	evenementen	gecombineerd	worden	met	activiteiten	

in het Kulturhus.

In	het	kader	van	de	bereikbaarheid	kan	de	provincie	Gelderland	de	informatie	over	het	openbaar	vervoer	naar	Wekerom	

verbeteren. Dit kan met behulp van een folder of, waar mogelijk, via de website www.ervaarhetov.nl.

De	bewegwijzering	in	en	om	het	dorp	naar	de	recreatie	verbeteren	en/of	laten	aanbrengen.
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6.9 BuItengeBIed

6.9.1 Huidige situatie

Wekerom en De Valk maken deel uit van de gemeente Ede. De plaatsen liggen op de overgang van het natuurgebied De 

Veluwe, aan de andere kant het intensief gebruikte agrarische landschap van de Gelderse Vallei.

Bewoners	en	bezoekers	waarderen	het	buitengebied,	dat	wordt	gekarakteriseerd	door	een	prachtig	groen	landschap,	ervaren	

de ruimtelijkheid  en genieten van de natuur. Zij waarderen die kwaliteiten ten zeerste.

Om	een	toekomstvisie	te	hebben	voor	het	buitengebied	heeft	de	gemeente	Ede	een	Ontwikkelingsplan	buitengebied	Ede	

opgesteld, het plan wordt “Ruimte voor Kwaliteit” genoemd.

In	dit	plan	wordt	het	buitengebied	ingedeeld	naar	drie	gebieden;

•	 een	extensiveringgebied,	zone	om	natuurgebied

•	 een	verwevinggebied,	zone	om	extensiveringgebied	en	dorpen

•	 een	landbouwontwikkelingsgebied,	gebied	met	toekomst	voor	agrariërs

Het	nieuwe	bestemmingsplan	beschrijft	deze	gebieden	en	geeft	duidelijkheid	over	de	mogelijkheden,	die	in	de	deelgebieden	

gelden. 

In	het	buitengebied	zijn	nog	veel	agrariërs	fulltime	actief.	Daarnaast	zijn	er	veel	agrariërs	die	er	een	deeltijdbaan	bij	hebben.	Dit	

heeft	er	toe	geleid	dat	het	aantal	agrariërs	dat	met	het	bedrijf	stopt	lager	is	dan	door	de	diverse	overheden	was	verwacht.

In	 de	 werkvoorzieningketen	 zorgt	 de	 agrarische	 sector	 indirect	 voor	 veel	 werkgelegenheid.	 Denk	 bijvoorbeeld	 aan	 de	

veevoederbedrijven,	loonwerkers,	landbouw	mechanisatiebedrijven,	machinefabrieken	en	de	bouwbranche.	

De agrariërs zijn de landschapbeheerders van het buitengebied. Zij zorgen ervoor dat het open, natuurlijke karakter behouden 

blijft.
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6.9.2 visie

Het open karakter van het buitengebied moet behouden blijven. Het moet mooi vormgegeven zijn. Op de wegen door het 

gebied moeten iedereen zich veilig en zonder hinder kunnen verplaatsen.

Het buitengebied wordt grotendeels beheerd en onderhouden door de agrariërs. Om hen daartoe de kans te geven, 

moeten	deze	bedrijven	economisch	rendabel	kunnen	opereren.	Het	nieuwe	bestemmingsplan	voor	het	buitengebeid	geeft	

duidelijkheid de mogelijkheden die er zijn voor de agrariërs. Het is van belang dat dit plan zo spoedig mogelijk van kracht 

wordt.

In	het	buitengebied	zijn	naast	agrarische	bedrijvigheid	ook	diverse	andere	soorten	bedrijven	gevestigd.	Tevens	zijn	er	diverse	

recreatieve	voorzieningen.

Verkeerstechnisch	is	het	gebied	rond	Wekerom	en	De	Valk	een	knooppunt	met	doorgaande	wegen	van	Harskamp	richting	

Ede	en	van	Otterlo	richting	Barneveld	en	Lunteren.

De bermen van de wegen worden door de gemeente onderhouden met gebroken puin. Deze bermen geven veel kwartsstof 

dat slecht is voor de gezondheid. Tevens komt het veelvuldig voor dat er puinkorrels op de weg liggen die een gevaar opleveren 

voor	motoren	en	bromfietsers
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De	mogelijkheden	van	de	boeren	zijn	afhankelijk	van	de	ligging	van	hun	terreinen:

1.	 extensiveringgebied:	geen	ontwikkeling	voor	welk	bedrijf	dan	ook,	mogelijk	woningbouw	via		 	

 ruimte voor ruimte

2.	 verwevinggebied:	geen	uitbreiding	van	de	milieubelasting,	via	een	functiewijziging	kunnen		 	

	 andere	activiteiten	worden	ontplooid

3.	 landbouwontwikkelingsgebied:	volop	ontwikkeling	voor	de	agrariërs

Agrarische	bedrijven	in	het	extensivering-	of	verwevingsgebied	die	niet	kunnen	uitbreiden,	moeten	alternatieven	worden	

geboden.	Dit	kan	via	functiewisseling	van	de	bestemming	voor	de	vestiging	van	recreatie,	bedrijven	of	wonen.

6.9.3. uitwerking

De	aansluiting	van	het	buitengebied	op	het	dorp	is	bepalend	voor	de	eerste	indruk	die	bezoekers	krijgen.	Mogelijk	kan	dit	via	

de structuur, stedenbouwkundige maatregelen en het bestemmingsplan enigszins gestuurd worden.

Het	nieuwe	bestemmingsplan	geeft	agrariërs	in	het	landbouwontwikkelingsgebied	volop	kansen	om	hun	bedrijf	te	ontwikkelen	

en	te	laten	groeien.	Van	belang	zal	zijn,	dat	de	agrariërs	op	deze	kansen	worden	gewezen	en	deze	ook	benutten.	

In	de	verwevinggebieden	mag	de	milieubelasting	niet	toenemen.	Zwaardere	belasting	van	het	milieu	moet	in	hetzelfde	gebied	

of	met	betere	accommodatie	gecompenseerd	worden.	Bijvoorbeeld	door	de	bouw	van	zogenaamde	‘groen	label’	stallen.	In	dit	

gebied	is	een	functiewisseling	van	de	bestemming	mogelijk.	

Zo	 wordt	 het	 mogelijk	 om	 de	 bestemming	 recreatie	 te	

vestigen,	1000	m2	bedrijf	of	wellicht	zelfs	wonen	via	ruimte	

voor ruimte.

In	 de	 extensiveringgebieden	 zal	 getracht	 worden	 de	

agrarische	activiteiten	zoveel	mogelijk	te	weren	ten	gunste	

van	de	natuur.	Een	functiewisseling	ten	gunste	van	bedrijven	

of	recreatie	zal	terughoudend	worden	behandeld.	Wel	zijn	

er kansen voor wonen via ruimte voor ruimte.

Het buitengebied is de broeikas voor de jonge ondernemers. 

Het	bestemmingsplan	geeft	duidelijke	regels	en	biedt	jonge	

ondernemers de kans om hun de plannen voor de toekomst 

uit te werken.
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Wat	 recreatie	 betreft,	 kan	 gedacht	 worden	 aan	 minicampings,	 logeerboerderijen,	 bed	 en	 breakfast.	 Fietsroutes	 en	

klompenpaden met tussenstops bij de bezienswaardigheden en voorzieningen voor de recreant zijn ook mogelijkheden.

Het	zou	goed	zijn	als	de	gemeente	mogelijkheden	in	het	buitengebied	in	goede	documentatie	en	voorlichtingen	uiteenzet,	

zodat de kansen in de extensivering en verwevinggebieden zichtbaar worden.

De	 stoffige	 bermen	 in	 het	 buitengebied	 zouden	 met	 leem,	 grasstenen	 of	 bentoniet	 minder	 frequent	 hoeven	 worden	

onderhouden. Tevens worden de nadelen van opwaaiend stof en losse korrels op de weg dan ondervangen.
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6.10 wInkeLs

6.10.1 Huidige situatie

Vijftien	jaar	geleden	telde	de	winkeliersvereniging	20	winkeliers,	thans	is	dat	aantal	teruggelopen	tot	tien.	De	terugloop	van	

het	aantal	winkels	is	veelal	het	gevolg	van	bedrijfsbeëindiging	omdat	de	ondernemer	op	leeftijd	is	gekomen.	

Het winkelaanbod is voor een dorp als Wekerom vrij divers te noemen. Dat komt mede, doordat de bevolking trouw is aan 

de	winkels	uit	het	dorp.	De	eerste	levensbehoefte	wordt	door	64%	van	de	bevolking	in	het	dorp	zelf	gehaald.	

In	het	dorp	zijn	aanwezig:	Een	supermarkt,	Welkoop,	poelier,	fietsenmaker,	bakkerij,	tankstations,	kappers,	elektronicawinkel,	

visbedrijf,	schilderswinkel,	bloemenwinkel,	technische	detailhandel,	warenhuis,	snackbar,	plattelandswinkel,	rijdende	winkel	

en een kinderkledingwinkel in De Valk.

Van een aantal branches wordt aangegeven, dat ze worden gemist. Winkels zoals een groentezaak, slagerij, kledingzaak en 

elektrawinkel	zijn	niet	(meer)	in	het	dorp	aanwezig.

Het	overgrote	deel	van	de	winkels	is	gevestigd	tussen	het	Dorpsplein	en	de	rotonde,	verspreid	tussen	de	andere	bebouwing.	

De klanten ervaren geen problemen met het parkeren.

De	gemeente	heeft	vergunningen	afgegeven	voor	rijdende	winkels.	Deze	zijn	als	volgt	verdeeld:	drie	stuks	voor	visboeren,	

één voor bakkerij Het Stoepje en vijf stuks voor groenteboeren. 

Het gemeentelijke beleid is vastgelegd in de nota detailhandel van 8 november 2004, recentelijk bijgesteld in 2008. De nota 

geeft	aan	dat	de	voorzieningen	voor	eerste	levensbehoefte	(761	m2)	actief	ondersteund	moeten	worden,	zodat	ze	behouden	

blijven.	De	overige	winkels	(2.465	m2)	moeten	behouden	blijven,	maar	er	dient	terughoudend	te	worden	opgetreden	bij	

aanvraag	van	nieuwvestiging.	Allereerst	zal	worden	bezien	wat	de	toegevoegde	waarde	hiervan	is. 47



6.10.3. uitwerking

Hoewel de klantenbinding hoog genoemd wordt, mogen 

de ondernemers daar niet tevreden mee zijn. Ze zullen 

voortdurend op zoek moeten naar verbeteringen om de 

binding aan de winkels uit het dorp te verhogen.

De winkels zullen genoeg kwaliteit en service moeten 

bieden en ook zullen ze voldoende uitdagend moeten 

zijn.	 Ondanks	 onderlinge	 concurrentie	 kunnen	 krachten	

gebundeld worden en kan er bijvoorbeeld met gezamenlijke 

acties	en	folders	naar	buiten	getreden	worden.	De	mensen	

krijgen zo het gevoel dat de winkeliers er samen zijn voor 

de bevolking.

De uitbreiding van het dorp middels woningbouw en 

industrieterrein zal er voor zorgen dat zich ook meer 

jonge	 mensen	 vestigen.	 Deze	 doelgroep	 vraagt	 mogelijk	

6.10.2.  visie

Om	de	vitaliteit	van	het	dorp	te	behouden	is	het	nodig	dat	de	eerste	levensbehoefte	in	het	dorp	verkrijgbaar	is.	De	overige	

winkels zullen de vitaliteit van het dorp verhogen. Het is daarom belangrijk dat de bewoners zich bewust worden van de 

consequenties	als	aankopen	buiten	het	dorp	worden	gedaan.	Als	de	levensvatbaarheid	van	de	winkels	wordt	gewaarborgd,	

blijft	de	verzorging	van	Wekerom	goed.	

Zoals	 aangegeven,	 is	 er	 gevraagd	 om	de	 hervestiging	 van	winkels.	 De	 gevraagde	winkels	 zijn	 vaak	 beëindigd,	 omdat	 de	

ondernemer	vanwege	de	leeftijd	stopte.	Bedrijfsovername	was	om	bedrijfseconomische	redenen	dan	niet	rendabel.

Varianten	om	het	 aanbod	uit	 te	breiden	 zijn	wel	 te	bedenken.	 Zo	 kan	het	 assortiment	 in	de	bestaande	winkels	worden	

uitgebreid,	 huisvesting	 met	 de	 bestaande	 winkels	 worden	 gecombineerd	 of	 een	 geheel	 nieuw	 winkelcentrum	 worden	

opgezet, waarin alle winkels geclusterd worden. 

Het	 klantenbestand	 bestaat	 uit	 de	 huidige	 bevolking.	 De	 toekomstige	 uitbreiding	 van	 het	 dorp	 met	 woningen	 en	 het	

industrieterrein	geeft	kansen	om	het	klantenbestand	te	vergroten.

De	vele	ventvergunningen	zijn	voor	een	aantal	winkeliers	niet	positief.	Denk	aan	Het	Stoepje	en	de	vele	groenteventers.

In	 het	 buitengebied	 zijn	 diverse	 bedrijven	 actief	 die,	 zonder	 nog	 over	 de	 benodigde	 vergunningen	 te	 beschikken,	 een	

detailhandelsfunctie	hebben.	Deze	kunnen	een	bedreiging	vormen	voor	de	bestaande	winkeliers.
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een	andere	manier	van	benaderen	dan	de	huidige	bevolking.	Denk	bijvoorbeeld	aan	assortiment,	mailings	of	diensten	aan	

bedrijven. 

Alvorens	besloten	wordt	tot	de	vestiging	van	nieuwe	winkels,	kan	eerst	gezocht	worden	of	er	in	de	bestaande	winkels	niet	

meer	kwaliteit	en	service	geboden	kan	worden.	Bijvoorbeeld	door	het	vestigen	van	een	zelfstandige	slagerij	in	de	supermarkt.	

Voor	de	verkoop	van	groenten	kan	ook	gezocht	worden	naar	oplossingen.	Ook	is	het	mogelijk	een	nevenvestiging	te	maken	

van een ondernemer uit een ander dorp. 

Concurrentie	 van	 venten	 en	 overmatige	 groei	 van	 detailhandel	 in	 buitengebied	 kan	 de	 gemeente	 benoemen	 in	 de	

detailhandelnota en regelen in het bestemmingsplan.

Een omvangrijkere maar wel ideale oplossing zou een clustering van alle winkels in een winkelcentrum zijn. Dit versterkt het 

aanbod.	Hiermede	gaan	echter	hoge	kosten	gepaard	die	zullen	moeten	worden	gedragen	door	gelijktijdige	realisering	van	

ander	vastgoed,	zoals	appartementen.	De	bestaande	locaties	van	de	winkels	zullen	ook	herontwikkeld	moeten	worden	om	

de investeringen betaalbaar te houden. 

De startkosten van de winkels in het nieuwe centrum kunnen mogelijk met subsidie laag gehouden worden. De plaats van 

het centrum is belangrijk, evenals voldoende parkeergelegenheid. De mogelijkheden zullen in een uitwerkplan onderzocht 

moeten	worden.	Allereerst	zal	er	echter	moeten	worden	vastgesteld	of	er	draagvlak	is	bij	de	ondernemers,	de	gemeente	en	

de bevolking. 49



6.11.2 visie

Er	is	in	Wekerom	behoefte	aan	een	grote	sporthal	waar	je	meerdere	sporten	kunt	beoefenen.	De	sporthal	zou	door	de	voetbal	

en	de	SportVereniging	Wekerom	goed	benut	kunnen	worden.	De	sportvereniging	kan	in	zo’n	hal	meer	georganiseerde	sport	

aanbieden waarmee hangjeugd wordt tegengegaan. 

De sporters die nu moeten uitwijken naar omliggende dorpen zouden voor hun sportbeoefening voor een groot gedeelte al 

in	het	nieuwe	Kulturhus	terecht	kunnen.	Voor	een	skate-	en	buitentennisbaan	zal	een	locatie	gezocht	moeten	worden.

Voetbalvereniging	SDS	 ‘55	heeft	vanwege	de	goede	sfeer,	 lage	contributie	en	normen	en	waarden	een	regionale	functie.	

6.11  sport

6.11.1 Huidige situatie

Wekerom	heeft	op	dit	moment	vier	sportverengingen.	Het	zijn	de	voetbalvereniging	SDS	 ’55	 ,	SportVereniging	Wekerom	

(gym	en	volleybal),	Schietvereniging	Soranus	en	sjoelclub	de	Mikkers.	Voor	overige	sporten	zoals	tennis,	badminton,	skaten,	

zaalsporten,	fitness	enzovoorts	moet	worden	uitgeweken	naar	omliggende	dorpen.

De	 huidige	 accommodaties	 van	 de	 sportverenigingen	 zijn	 oud	 en	 te	 klein,	waardoor	 leden	 afhaken.	Met	 als	 gevolg	 dat	

nog	minder	leden	de	kosten	moeten	dragen	en	sporten	te	duur	wordt.	Met	name	de	SportVereniging	Wekerom	heeft	het	

daardoor moeilijk.

De	sportverenigingen	hebben	een	sociale	en	opvoedkundige	functie.	Hoewel	de	keuze	beperkt	is,	is	voor	iedere	leeftijdsgroep	

op dit moment een sport te beoefenen.

Veel	kinderen	mogen	niet	op	sport	van	de	ouders,	vanwege	financiën	of	(christelijke)	levensovertuiging.	
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Inwoners	uit	Ede,	Lunteren,	Barneveld,	De	Valk,	Otterlo	en	

Wekerom voetballen er. Om deze kwaliteit vast te houden 

moeten faciliteiten worden geboden. Er zou op termijn een 

extra	trainings-	of	speelveld	bij	moeten	komen.

De sjoelclub is een vereniging met vooral leden in de 

categorie 50+. Het ledental groeit. De vereniging zit nu in 

het Dorpshuis en zal naar het Kulturhus verhuizen.

De sportverenigingen kunnen, door het oppakken van 

normen en waarden, de terughoudendheid bij ouders om 

de kinderen naar een sportvereniging te sturen overwinnen. 

SDS	heeft	het	normen	en	waarden	verhaal	goed	gehanteerd	

en	plukt	de	vruchten:	er	is	voldoende	jeugd.

6.11.3 uitwerking

De wensen van de bevolking ten aanzien van zaalsporten, 

fitness	enzovoorts	zijn	al	gedeeltelijk	bekend	bij	het	bestuur	

van	 het	 Kulturhus.	 Als	 extra	 wensen	 zo	 spoedig	 mogelijk	

worden doorgegeven, kunnen zij er rekening mee houden. 

De	 mogelijkheden	 voor	 een	 tijdelijke	 onderkomen	 voor	

fitness	moeten	onderzocht	worden.

Het extra speelveld voor SDS ‘55 kan mogelijk in de nieuwe 

wijk Wekerom West gerealiseerd worden. Ook kan worden 

bekeken of alles verplaatst kan worden naar een nieuw 

sportpark. De mogelijkheden voor een tennisbaan liggen 

ook bij de uitbreiding van Wekerom West of het nieuwe 

sportpark.

De sportverenigingen onder de aandacht van de jongeren 

brengen,	zodat	hangjeugd	of	overmatig	drankgebruik	in	niet	

geëigende plaatsen wordt tegengegaan.
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7. wekerom In cIjFers

Wekerom Dorp 1121 372
Wekeromse Zand 877 255
Wekeromse Meent 419 58

Totaal Wekerom 2009 2417 685

Meulunteren / De Valk 1726 468
Westeneng 1305 287

2417
685

2030
15

€ 296.000
11.600€     
37.600€     

0-3 jaar 128
4-12 jaar 330
13-19 jaar 279
20-64 jaar 1372
65+ 308
Totaal 2417

Gemiddeld inkomen per inw.

Aantal arbeidsplaatsen 

Aantal 
woningen

Gemiddeld inkomen per inw.

Niet werkende werkzoekenden
Gemiddelde WOZ waarde / woning

Aantal inwoners
Aantal woningen

Aantal 
inwoners

Wekerom e.o. naar wijken

Wekerom in cijfers

 Wekerom naar leeftijdsklasse

bron Gem. Ede "Ede in Cijfers"
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8. uItkomsten startBIjeenkomst
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9. BronvermeLdIng

  Structuurvisie gemeente Ede•	

		 Ruimte	voor	Kwaliteit	-	Ontwikkelingsplan	Buitengebied	gemeente	Ede•	

  Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Ede•	

  Winkels in kleine kernen•	

 Nota Detailhandel•	
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10. coLoFon
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