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Otterlo’s Belang is een vereniging waarvan het bestuur wordt gekozen uit en door
de leden. Elke (oud)inwoner van Otterlo kan lid worden van de vereniging Otterlo’s
Belang.
Het doel van de vereniging is de belangen van de inwoners van het dorp te
behartigen met dien verstande dat het algemene belang in het oog wordt
gehouden. Individuele belangen vallen buiten het werkterrein van de
belangenvereniging.
Het aantal bij de vereniging aangesloten gezinnen bedraagt eind 2013: 322

Bestuur
Het bestuur is sinds het begin van het jaar 2013 als volgt samengesteld:
Functie:

naam:

Voorzitter

A. Mijnhardt

2014

2 voorzitter

R. Laagewaard

2015

Secretaris

M. de Rooij

2015

Penningmeester

M. van Milligen

2016

Bestuurslid

H.P. Prangsma

2014

Bestuurslid

H. Senten

2014

Bestuurslid

G. Kampert

2016

e

aftredend begin:

Bestuursverkiezing
Tijdens de algemene ledenvergadering van 5 maart 2013 waren de heer Klomp en
Roseboom statutair aftredend. Beide heren stelden zich niet herkiesbaar en namen
na 12 jaar afscheid. Op voordracht van het bestuur worden mevrouw M. van
Milligen en de heer G. Kampert gekozen als bestuurslid.
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Oprichting
De vereniging Otterlo’s Belang is opgericht op 8 maart 1927. Per 29 augustus 1984
is de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder
nummer 40122933.

Bestuursvergaderingen
Deze vergaderingen vonden plaats op:
8 januari
19 maart
28 mei
3 september
5 november

Vergaderingen Vereniging Noord-Oost Ede
Het bestuur van Otterlo’s Belang is lid van de overkoepelende vereniging Noord Oost Ede. A. Mijnhardt vervult de functie van voorzitter binnen de vereniging NOE.
Eénmaal per 2 jaar vindt er overleg plaats tussen NOE en de raadsleden uit het
gebied NOE. Op 14 mei 2013 is er een informatie avond belegd door de gemeente
Ede in Harskamp. Bij alle vergaderingen van Noord Oost Ede is het bestuur van
Otterlo’s Belang aanwezig geweest. De vergaderingen zijn gehouden op:
12 maart
17 juni
30 oktober

Bestuurlijk overleg
Het bestuurlijke overleg met de wethouders Van de Weerd en Kremers met
vertegenwoordigers van de aangesloten belangenverenigingen van Noord-Oost Ede
heeft dit jaar twee maal plaatsgevonden op:
27 maart
3 juli
Alle zaken op het gebied van ruimtelijke ordening, financiën, volkshuisvesting,
natuur en landschap, verkeer en vervoer kunnen tijdens een overleg besproken
worden. Er wordt over en weer gepeild waar knelpunten zijn, hoe gevoelig bepaalde
zaken liggen, enz.
Ook vertrouwelijke informatie kan tijdens een overleg ter sprake komen. Van dit
overleg wordt een verslag gemaakt door een secretaris bij de gemeente Ede.
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Vereniging voor kleine kernen en Dorpshuizen
Gelderland (VKK-FDG)
De Vereniging Otterlo’s Belang is lid van de VKK-FDG. Dit is een door de provincie
Gelderland gesubsidieerde vereniging die de algemene belangen behartigt van
kleine dorpskernen en hun omgeving. De VKK-FDG Gelderland zet zich in voor de
leefbaarheid van deze kernen.
In 2013 heeft de heer Laagewaard deelgenomen aan Inspiratie bijeenkomsten van
VKK-FDG en Plattelandsparlement Gelderland op 9 maart en 5 oktober 2013.

RBV&V
Tevens is het Otterlo’s Belang lid van de vereniging Regio Belang Veluwe & Vallei.
De RBV&V is een belangenvereniging waarin dorpsraden en
ondernemingsverenigingen op de Veluwe en uit de Gelderse Vallei participeren. Zij
is ontstaan om in het bijzonder het overleg met de provinciale overheid te
bevorderen. De RBV&V ziet zich als intermediair tussen lokale belangengroepen en
de provincie; zij wenst pro-actief in plaats van reactief bij plannen en planvorming
betrokken te worden.

Openhouden van het Otterlose Bos
Naar aanleiding van het voornemen van de Hoge Veluwe om de Boveneindseweg
aan de openbaarheid te onttrekken en het Otterlose Bos binnen de wildbaan van
het park te brengen is het bestuur van Otterlo’s Belang half september 2011
gestart de aantasting van onze leefbaarheid onder de aandacht te brengen van de
politiek en de bewoners.
Tevens is er toen gestart met een handtekeningenactie. Er zijn meer dan 1500
handtekeningen verzameld vanuit de Otterlose bevolking, maar er is ook
gereageerd door mensen van buiten Otterlo die gebruik maken van het Otterlose
Bos.
In de raadsvergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling op 12 juni 2012
is het verzoek van de Hoge Veluwe om de Boveneindseweg te onttrekken aan de
openbaarheid behandeld. De ingezamelde handtekeningen zijn aangeboden en er is
door diverse verenigingen/groeperingen/personen/bedrijven ingesproken. Ook
Otterlo’s Belang heeft hier haar bezwaren naar voren gebracht. De Gemeenteraad
heeft dan ook eind juni besloten om het verzoek van de Hoge Veluwe niet in te
willigen en de Boveneindseweg blijft vooralsnog openbaar.
Het Nationale Park de Hoge Veluwe heeft vervolgens in november 2012 beroep
aangetekend bij de Provincie Gelderland tegen het besluit van de gemeente Ede om
de Boveneindseweg niet aan de openbaarheid te onttrekken. Op 29 november 2012
heeft de hoorzitting hierover plaatsgevonden. Hierbij was Otterlo’s Belang samen
met de recreatieondernemers partij en zijn gehoord. Op 12 april 2013 heeft de
commissie voor administratieve geschillen van de Provincie Gelderland besloten om
het besluit van de raad van de gemeente Ede te vernietigen en het verzoek van het
Nationale Park de Hoge Veluwe om de Boveneindseweg aan de openbaarheid te
onttrekken te honoreren. Vervolgens is er in de raadsvergadering van 25 april
raadsbreed door de gemeenteraad van Ede besloten om tegen deze uitspraak
beroep in te stellen bij de Rechtbank Arnhem. Otterlo’s Belang heeft tijdens deze
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vergadering wederom ingesproken. Na dit raadsbesluit heeft ook Otterlo’s Belang
beroep in gesteld tegen het besluit van de Provincie.
Op 11 december 2013 heeft deze rechtszaak plaatsgevonden bij de Rechtbank
Arnhem. Naast Otterlo’s Belang waren ook de gemeente Ede en de verenigde
toeristische bedrijven uit Otterlo aanwezig. De besluittermijn van de rechtbank is
zes weken. Deze termijn is door de rechtbank tussentijds verlengd met nog eens
zes weken. De uitspraak wordt begin maart 2014 verwacht. Bij publicatie van dit
document was hierover nog geen duidelijkheid.

Woningbouw
Er zijn in 2013 geen woningen gebouwd in Otterlo. Het bestuur is blij met de
positieve ontwikkelingen betreffende de verplaatsing van de houtzagerij Pluim naar
de locatie aan de Apeldoornseweg. Inmiddels is het bestemmingsplan vastgesteld
en is het wachten op de ontwikkeling van het bouwproject.
Ook het bestemmingsplan van het terrein aan de Arnhemseweg “Het Vossenpark”
is gereed gekomen en men is gestart met de bouw van de eerste woning

Sporthal
Er is in 2011 een werkgroep opgericht voor de bouw van een nieuwe sporthal.
Hierin zitten afgevaardigden van het SERO bestuur, de BSVO, de Ericaschool,
muziekvereniging OBK en de Vereniging Otterlo’s Belang. Met de sportambtenaren
van de gemeente Ede zijn over de plaats en vormgeving van een nieuwe sporthal
diverse gesprekken gevoerd.
In juni 2012 is er een motie in de gemeenteraad aangenomen waarin de
gemeenteraad het college van B&W verzoekt om eind 2012, begin 2013 met een
plan voor de sporthal naar de gemeenteraad te komen.
In het jaar 2013 heeft het bestuur van de SERO opnieuw een aantal gesprekken
gevoerd met de gemeente Ede. Dit heeft geresulteerd in een voorstel van de
gemeente Ede om in 2014 te starten met variantenstudie.
In deze studie zal rekening worden gehouden met het gewenste programma van de
gemeente, het gewenste programma van de SERO bouwcommissie, de
investeringen en de ruimtelijke ordening.

Verplaatsing voetbalvelden
Ook afgelopen jaar is er in het voetbalveldendossier veel gebeurd. De gemeente is
op vele fronten voortvarend bezig om de realisering van de plannen te voltooien.
De voetbalvereniging trekt dit project 100% zelf en steekt hier ook heel veel tijd en
energie in. Daar waar mogelijk hebben wij ondersteuning geleverd. De gemeente
Ede en de voetbalvereniging hebben ons goed van de voortgang op de hoogte
gehouden.
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Verkeer en Parkeren
In de programmabegroting 2013-2016 van de gemeente Ede zijn financiële
bedragen gereserveerd voor het nemen van verkeersmaatregelen in Otterlo. In
2013 heeft het bestuur van de Vereniging Otterlo’s Belang samen met het
Dorpspanel Otterlo een plan gemaakt voor meer parkeerplaatsen in het centrum
van het dorp. Het bestuur van de Hervormde kerk Otterlo was bereid om in de
Kerklaan grond beschikbaar te stellen zodat aan beide zijden geparkeerd kan
worden. Voor het nader uitwerken van de groene aankleding van het gebied is de
hulp ingeroepen van de heer Jan Bruyn landschapsarchitect.
Het project Kerklaan zal circa 23 nieuwe parkeerplaatsen opleveren. Het plan is om
na het verkrijgen van de omgevingsvergunning in 2014 direct te beginnen met de
werkzaamheden.
Op verzoek van de gemeente Ede heeft in de maand december de heer Laagewaard
ingesproken bij de Provinciale Staten van de provincie Gelderland. Onderwerp was
het verkeerstechnisch ontsluiten van de Hoenderloseweg naar de N304 zoals staat
vermeld in de Structuurvisie Otterlo 2012. Door de Gedeputeerde van de provincie
Gelderland werd de noodzaak van dit verzoek niet ingezien.

Bloembakken
De bloembakken zijn voor de 15e keer voorzien van bloemen. De medewerkers van
het tuincentrum ‘de Bruine Meren’ worden weer hartelijk bedankt voor hun
medewerking. In 2013 heeft het bestuur van Otterlo’s Belang besloten dat voortaan
de bloembakken in het voorjaar en de herfst van nieuwe plantjes worden voorzien.

Kinderopvang en Voor- en naschoolse
voorzieningen Otterlo
In 2013 is op initiatief van Otterlo’s Belang gestart met het verkennen van
mogelijkheden om de bestaande voorziening op het gebied van Voor- en
naschoolse opvang bij de Ericaschool uit te breiden. Tevens wordt onderzocht of er
mogelijkheden bestaan om in de school en/of het Dorpshuis te beginnen met
Kinderopvang. De ontwikkelingen vanuit de landelijke politiek (wens om integrale
opvang voor 0 tot 12 jarigen te bieden) worden daarbij nauwlettend in de gaten
gehouden en voor zover mogelijk al betrokken. De gesprekken zijn in eerste
instantie gevoerd tussen Otterlo’s Belang, Ericaschool, Gemeente Ede en OOK
Kinderopvang, de laatste omdat zij de bestaande naschoolse opvang bieden bij de
Ericaschool. Gesprekken lopen door in 2014.

Dodenherdenking
Het bestuur heeft de organisatie van de herdenking geadopteerd. Met medewerking
van het Festiviteitencomité Otterlo, de muziekverenging OBK en de Ericaschool
werd ook in 2013 op 4 mei de herdenking georganiseerd.
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Buurtbeheer
In 2013 heeft het bestuur van de Vereniging Otterlo’s Belang het
dorpsactiviteitenplan 2014 uitgebracht. In dit plan worden naast het gemeentelijk
onderhoud van plantsoenen samen met buurtbewoners ook aanzetten gedaan voor
het beheer en onderhoud van divers houten zitmeubilair in Otterlo.
In 2013 is een begin gemaakt met het ontwikkelen van plannen voor het realiseren
van een kunstgras trapveld voor de jeugd bij de Sportlaan.
In 2013 kreeg Otterlo als onderdeel van het samenwerkingsverband Noord Oost
Ede te maken met het werken met zogenaamde wijkwaardebonnen. Met het
gebruik van wijkwaardebonnen is in 2011 en 2012 geëxperimenteerd in de wijk
Veldhuizen van de gemeente Ede. Met het bedrag van een wijkwaardebon worden
initiatieven gestimuleerd die gericht zijn op het nog beter maken van het woon- en
leefklimaat in het dorp. Het bedrag van € 2.500,- van de wijkwaardebon 2013 voor
Otterlo is gebruikt voor het betalen van de diensten van de landschap architect bij
het (parkeer)project Kerklaan.

Nawoord
In het afgelopen jaar zijn er weer vele onderwerpen aan de orde geweest. Er zijn
zaken gerealiseerd of definitief toegezegd. Dat wil echter nog niet zeggen dat het
werk van de belangenvereniging overbodig aan het worden is. De geluiden uit de
bevolking moeten altijd weer opgevangen worden en doorgespeeld naar de juiste
instanties en indien nodig moet er druk worden uitgevoerd.
Ook in 2014 zullen wij ons best doen de belangen van het dorp Otterlo te
behartigen om de leefbaarheid in het dorp zo optimaal mogelijk te houden en waar
mogelijk te verbeteren.
Het bestuur rekent daarbij op uw medewerking en vertrouwen.
A. Mijnhardt, voorzitter

Otterlo’s Belang

M. de Rooij, secretaris

Jaarverslag 2013

