Opgericht 8-3-1927

Notulen van de algemene ledenvergadering Otterlo’s Belang van 27 maart 2014 in
de grote zaal van de Waldhoorn.
Aanwezig: 48 personen waaronder het volledige bestuur.
Afwezig met kennisgeving: De leden D. Teunissen, C. Pieterse en Mevr. Van de Graaf
1.

Opening

De voorzitter heet iedereen welkom en zit de vergadering voor de laatste keer voor.
2.

Notulen jaarvergadering d.d. 5 maart 2013

De notulen van 5 maart 2013 stonden ter inzage op de website www.otterlosbelang.nl en liggen ook
ter inzage in de zaal. Met dank aan de secretaris worden de notulen zonder wijzigingen vastgesteld.
3.

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag, dat ook ter inzage in de zaal ligt, wordt doorgenomen door de voorzitter en op
sommige onderdelen nader toegelicht. Het jaarverslag is na de vergadering ook terug te lezen op
www.otterlosbelang.nl.
4.
•

Financiën:
Financieel jaarverslag 2013 Otterlo’s Belang
De penningmeester geeft een toelichting op de financiën in 2013.
Tot op heden verzorgde de vereniging Otterlo’s Belang ook de financiën van de Dorpspraet maar
in goed overleg start De Dorpspraet dit jaar met het oprichten van een eigen entiteit en gaan de
daarmee samenhangende administratie zelf verzorgen. Het bestuur heeft het volste vertrouwen in
de redactie en de continuïteit van de Dorpspraet en vindt het belangrijk dat het maandblad blijft
bestaan.

•

Begroting 2014 met voorstel contributieverhoging
Er is een begroting opgesteld met een raming van de inkomsten en uitgaven voor 2014. Gezien
de begroting wordt voorgesteld om de contributie te verhogen van € 3,- per jaar naar € 5,- per
jaar. De leden stemmen in met deze contributieverhoging.

•

Verslag kascontrolecommissie door de heren N. van der Linden en D. van Bruggen
De heer Van der Linden doet namens de kascommissie verslag van hun bevindingen en
complimenteert de penningmeester met de nette administratie.

•

Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie (aftredend N. van der Linden)
De heer Nick van der Linden wordt bedankt voor 2 jaar kascontrole en de heer Henny Meijer stelt
zich beschikbaar om samen met Dirk van Bruggen de kascontrole over 2014 voort te zetten.

5.

Diverse lopende zaken o.a.:
•

Stand van zaken openhouden Boveneindseweg
Op 11 december 2013 heeft er bij de Rechtbank in Arnhem een zitting plaatsgevonden
om het besluit van de Provincie (Cie. Administratieve Geschillen) aan te vechten. Otterlo’s
Belang voelde zich gesteund door de gemeente Ede en de verenigde
recreatieondernemers. De uitspraak van de rechter gaf op 11 maart 2014 een positief
oordeel over de openbaarheid van de Boveneindseweg. Het Nationale Park de Hoge
Veluwe kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank bij de Raad van
State.
Verder wordt er door de voorzitter een toelichting gegeven op de plaatsing van het raster
door de provincie Gelderland en de klaphekken die daarin voorzien zijn. Op verzoek van
Otterlo’s Belang wordt het aantal toegangspoorten uitgebreid van 3 naar 5 zodat het
Otterlose Bos goed toegankelijk blijft.

•

Stand van zaken verkeer en parkeren
Op de Arnhemseweg hadden een paar bomen de winter niet overleefd. De gemeente Ede
zorgt voor vervanging van deze bomen voor nieuwe exemplaren.
In de Kerklaan en de Van Broekhuyzenstraat wordt binnenkort gestart met de aanleg van
23 extra parkeerplaatsen. Van 19 maart t/m 25 april kan hier hinder van worden
ondervonden. In het najaar wordt de beplanting verder afgemaakt. Otterlo’s Belang heeft
geld van de gemeente Ede (Wijkwaardebonnen) mogen besteden aan een zelf te kiezen
project en heeft hiervan een landschaparchitect in de arm genomen die adviseert bij de
beplanting van de Kerklaan en de Van Broekhuyzenstraat.
Met betrekking tot de opwaardering van de Hoenderloseweg en de aansluiting van deze
weg op de N310 is geen positief nieuws te melden. Er is bij de provincie ingesproken om
te pleiten voor een veilige afslag naar de Hoenderloseweg maar de provincie wil hier
vooralsnog geen geld in steken. Er is en wordt met diverse partijen in Otterlo overlegd
over het vrachtverkeer in de Dorpsstraat en hoe deze overlast in de Dorpsstraat kan
worden beperkt.
Ook kan er een toename van de verkeersdruk worden voorzien met het Van Goghjaar in
2015 en de toestroom naar het Kröller-Müller museum. Dit wordt in het najaar opgepakt
waarbij we streven om een totaalplan voor het verkeer in Otterlo aan te bieden aan de
gemeente Ede.

•

Stand van zaken sportpark en sporthal
Met betrekking tot de verplaatsing van de voetbalvelden heeft het aftredende college
onlangs gemeld in te stemmen met een nieuw bestemmingsplan Otterlo, sportpark
Kastanjebos. Dit bestemmingsplan is nodig voor de verplaatsing van de voetbalvelden.
Op basis van ingediende zienswijzen van o.a. de Gelderse Natuur- en Milieufederatie
(GNMF) wordt er veel aandacht besteed aan een goede natuurinpassing van de nieuwe
velden.
Met betrekking tot de sporthal heeft het huidige college geen beslissing genomen in een
eventueel nieuw plan voor de nieuwbouw. Er is een vlekkenplan opgesteld door een
architect n.a.v. afspraken tussen de SERO/BSVO en de gemeente Ede gemaakt in mei
2013. Inmiddels 8 maanden verder is men nog niet verder. De voorzitter van de SERO, de

heer Dirk Meijer geeft aan zwaar teleurgesteld te zijn in de gemeente Ede en de
betreffende wethouder.
•

Stand van zaken buurtbeheer
Het oorlogsmonument op de begraafplaats ter nagedachtenis aan de Otterloërs die zijn
e
gesneuveld tijdens de 2 wereldoorlog wordt gerestaureerd. Er komt een nieuwe steen en
ook de beplanting wordt ge-update.
Naar aanleiding van de veiligheidsavond die door Otterlo’s Belang in november 2013 was
georganiseerd is er gestart met Whatsapp groepen in navolging op Bennekom en andere
wijken in de gemeente Ede. De aanmelding stromen gestaag binnen maar er kunnen nog
meer mensen bij. Hoe meer ogen hoe meer er gezien wordt. Ook wordt er nagedacht om
ook nog op andere manieren de veiligheid van het dorp te vergroten door een soort van
buurtwacht die door de wijk gaat wandelen/fietsen.
Otterlo’s Belang gaat starten met het houden van een spreekuur in het Dorpshuis.
Vooralsnog 1 x per 3 maanden.
In 2014 gaat er in samenwerking met het Dorpshuis een Open Eettafel voor ouderen
worden georganiseerd. Doel hiervan is contact te houden met elkaar en naar elkaar om te
zien.
De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om de Rioolwater Zuiveringsinstallatie
(hierna RIWZ) aan de Mosselseweg te restaureren. Naast het openstellen van een
gedeelte voor het publiek voor recreatie zijn er ook een 12-tal parkeerplaatsen voorzien.
Wij pleiten voor een goede toegangsweg en aansluiting van de parkeerplaatsen op het
fietspaden netwerk.

6.

Bestuursverkiezing:

Eerst neemt de voorzitter met een mooie toespraak afscheid van aftredend bestuurslid H. Senten.
Henny heeft 6 jaar zich ingezet voor het Otterlose Belang en ontvangt een bos bloemen en kadobon
als blijk van waardering. Ook de voorzitter is aftredend na een bestuursperiode van 12 jaar. De heer
Prangsma memoreert zijn inzet en bedankt hem voor zijn diensten. Ook voor hem zijn er bloemen en
een attentie. De heer Prangsma stelt zich wel herkiesbaar maar geeft aan dat hij niet weet of hij de
nieuwe bestuursperiode (3 jaar) kan volmaken. De leden stemmen in met zijn herbenoeming.
Op voordracht van het bestuur stemmen leden in met de benoeming van mevr. H. van den Berg en de
heer P.A. Romeijn als bestuurslid, en de heer R.J. Ploeg als aspirant bestuurslid van de Vereniging
Otterlo’s Belang.
7.

Rondvraag

F. Bruil: vraagt wie de nieuwe voorzitter wordt. In de eerstvolgende bestuursvergadering gaan we ons
daarover buigen.
J. Dijkhorst vraagt naar het activiteitenplan en waarom bijvoorbeeld de nieuwe sporthal daar niet in
staat. R. Laagewaard geeft aan dat het een leidraad is vanuit de gemeente en de voorzitter geeft aan
dat de grote dossiers echt wel de aandacht hebben.
D. Prangsma: wordt de dodenherdenking op zondag 4 mei georganiseerd. Ja, daar heeft het bestuur
voor gekozen.
Mw. M. van de Craats vraagt waarom er nog niet wordt verwezen naar de nieuwe Veluwe P
parkeerplaats aan de Arnhemseweg bij de ingang van de Wije Werelt. De heer Prangsma licht toe dat
er nog natuurcompensatie plaats moet vinden alvorens de parkeerplaats officieel in gebruik wordt
genomen.
Mw. M. van de Craats vraagt of Otterlo’s Belang een folder heeft die we kunnen overhandigen aan
nieuwe inwoners met een oproep om lid te worden. Dat is een goed idee welke we mee zullen nemen.

Mw. S. Theunissen geeft de suggestie om alle O2 leden aan te schrijven om lid te worden. We zullen
de ledenlijst van O2 matchen met onze ledenlijst en kijken welke mensen we nog kunnen benaderen.
Mw. M. Zoonen vraagt waarom de Open Eettafel in het Dorpshuis wordt georganiseerd? Dit komt
voort uit het feit dat er al soortgelijke activiteiten in het Dorpshuis plaatsvinden. De overige horeca zal
in de toekomst worden betrokken bij de keuzes.
D. van Bruggen vraagt naar het Van Gogh jaar in 2015. Wie pakt dit op? De voorzitter van O2 geeft
hier een toelichting op. O2 is hier al mee bezig en heeft al een brainstormavond met diverse mensen
uit Otterlo belegd. In samenwerking met de heer A. Leerling van de gemeente Ede (die zou spreken
vanavond) en het Kröller-Müller Museum zijn er al contacten op nationaal en internationaal gebied. Er
zijn onder de leden wat verschillende verwachtingen van de te verwachten drukte en de gevolgen voor
Otterlo.
8.

Sluiting vergadering

Het programma na de pauze is komen te vervallen door ziekte van de spreker. We konden helaas op
zo’n korte termijn geen alternatief regelen. De vrijgekomen tijd is benut om gezellig met elkaar na te
praten onder het genot van een drankje.

