Opgericht 8-3-1927

Notulen van de algemene ledenvergadering Otterlo’s Belang van 8 maart 2016 in
Dorpshuis “De Aanloop”.
Aanwezig: 49 personen waaronder de aanwezige bestuursleden.
Afwezig met kennisgeving:
- Bestuurslid Hanneke van den Berg
- Bestuurslid Sander Wakker
1.

Opening

De voorzitter heet iedereen om 19:05 welkom en zit de vergadering voor.
2.

Notulen jaarvergadering d.d. 17 maart 2015

De conceptnotulen van 17 maart 2015 stonden ter inzage op de website www.otterlosbelang.nl, zijn
rondgestuurd naar de leden waarvan het e-mailadres bekend is en er liggen ook enkele exemplaren ter
inzage in de zaal. Met dank aan de secretaris worden de notulen met enkele wijzigingen vastgesteld.

3.

Jaarverslag 2015

Het jaarverslag wordt in grote lijnen doorgenomen door de voorzitter en op verschillende onderdelen
nader toegelicht. Het verslag was voorafgaand aan de vergadering ook al via e-mail rondgestuurd aan
de leden en is tevens terug te lezen op www.otterlosbelang.nl.
Enkele aangehaalde onderwerpen:

•

Vereniging Noord-Oost Ede
Het bestuur van Otterlo’s Belang is lid van de overkoepelende vereniging Noord - Oost Ede.

•

Bestuurlijk overleg
Het bestuurlijke overleg met de wethouders en met vertegenwoordigers van de aangesloten
belangenverenigingen van Noord-Oost Ede heeft in 2015 driemaal plaatsgevonden op:
o 7 april gemeentehuis Ede (met wethouder Eleveld, Meijer en Vreugdenhil)
o 24 september Kulturhus de Hooge Valk (o.l.v. gespreksleider Pieter de Boeft)
o 12 oktober gemeentehuis Ede (met wethouder Vreugdenhil en Meijer)
Bij schrijven van 17 november 2015 is het nieuwe convenant tussen de gemeente Ede en de
dorpsraden, door het college van B&W bekrachtigd. Het convenant wordt gepubliceerd op de
website www.otterlosbelang.nl/pdf/convenant gemeente Ede en dorpsraden 2015.pdf.

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.

•

Het Otterlose Bos
Op 15 juli 2015 heeft de afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan op het hoger beroep.
De Boveneindseweg kan aan de openbaarheid worden onttrokken, hierdoor zal het Otterlose
bos achter het raster van het park de Hoge Veluwe verdwijnen.
Aanvullend wordt nog gemeld dat in 2016 een overleg heeft plaatsgevonden tussen het Park
de Hoge Veluwe en Otterlo’s Belang. Ondanks dat de zandbergen ook eigendom van de
Hoge Veluwe zijn, is toegezegd dat deze buiten het hek gehouden zullen worden en dus
toegankelijk zullen blijven voor het publiek.

•

Woningbouw
De woningbouw in het Vossenpark en De Zanderij zijn intussen aangevangen.
Brummelweg
Op het jarenlang braakliggende terrein aan de Brummelweg is nu een plan ontwikkeld voor de
bouw van 2 twee-onder-een-kap woningen.
Zandingsweg
Op het ook al jarenlang braakliggende terrein aan de Zandingsweg is nu een plan ontwikkeld
voor de bouw van 2 woningen.
Weversteeg / Onderlangs
Op de vrijkomende sportvelden zal woningbouw worden gepland, in 2016 zullen hierover
verdere plannen door de gemeente Ede worden gepresenteerd.

•

Sportpark het Kastanjebos
In 2015 is gestart met de aanleg van het sportpark het Kastanjebos, de SVO hoopt er in de
zomer van 2016 gebruik van te kunnen gaan maken.

•

Dorpshuis De Aanloop/ Sporthal SERO
De projectgroep van de samenwerkende besturen SERO en Dorpshuis “De Aanloop” maken
grote vooruitgang in een nieuw te bouwen MFC (Multi Functioneel Centrum) op het
vrijgekomen sportveld Weversteeg.

•

Verkeer en Parkeren
In 2015 zijn 4 nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Dorpstraat.
Eén van de ondernemers uit het dorpscentrum meldt dat de ondernemers voorgesteld hebben
om de blauwe parkeerzone in het centrum zelf te willen handhaven. Vanuit de zaal wordt direct
al aangegeven dat burgers niet bevoegd zijn om dit te doen en dit dus geen optie is.
Verder wordt door een aanwezige geopperd om het eenrichtingsverkeer in de Kerklaan bij de
Ericaschool ook van toepassing te laten zijn voor fietsers aangezien de weg ter plaatse smal
is en er gevaarlijke situaties ontstaan.

•

Bloembakken
De bloembakken zijn ook dit jaar weer voorzien van bloemen. De medewerkers van het
tuincentrum ‘De Bruine Meren’ worden weer hartelijk bedankt voor hun medewerking.
Vraag: hoe komt het dat de bloembakken niet het gehele jaar gevuld zijn?
Antwoord: zoals in de Dorpspraet van eind 2015 al vermeld, stelt De Bruine Meren plantjes +
aarde beschikbaar dat door de omwonenden van de bloembakken opgehaald kan worden.

•

Dodenherdenking
De organisatie van de herdenking ligt in de vertrouwde handen van (onze oud secretaris) Fred
Bruil. Met medewerking van het Festiviteitencomité Otterlo, de muziekverenging OBK en de
Ericaschool werd ook in 2015 op 4 mei de dodenherdenking georganiseerd.

•

Buurt- en wijkbeheer
Trapveld H.P. Prangsmalaan Het trapveld genaamd “De Speelakker” is in 2015 door
wethouder Leon Meijer geopend.
Wijkwaardebonnen De wijkwaardebonnen 2015 werden besteed aan verlichting in de
portaalborden voor het trapveld “De Speelakker” en metalen kerstbomen voor de wijk
Prangsmalaan / De Dries
Ideeën voor de besteding van de wijkwaardebonnen 2016 kunnen worden ingediend bij de
secretaris.
Veiligheid/WhatsApp In december 2015 heeft de WhatsApp kern groep o.l.v. Karin Stoop en
enkele bestuursleden van Otterlo’s Belang een overleg gehad met de wijkagent mevrouw
Waynie Merkes.
Werkgroep Alcohol en Drugs
Otterlo’s belang neemt actief deel in de Werkgroep Alcohol en Drugs.

4.

Financiën:

•

Financieel jaarverslag 2015 Otterlo’s Belang
De penningmeester geeft een toelichting op de financiën in 2015.

•

Verslag kascontrolecommissie door Ben de Bondt en Hennie Meijer.
Hennie Meijer doet namens de kascommissie verslag van haar bevindingen en complimenteert
de penningmeester met de nette administratie.

•

Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie (aftredend Hennie Meijer).
•

5.

Hennie Meijer wordt bedankt voor 2 jaar kascontrole en stelt Linda van der Laan voor om zich
beschikbaar te stellen om samen met Ben de Bondt de kascontrole over 2016 voort te zetten.
Linda geeft aan dit in beraad te nemen.

Bestuursverkiezing:

De voorzitter polst of er tussen de aanwezigen kandidaten zijn voor een rol in het bestuur. Aanvullend
wordt aangegeven dat potentiële kandidaten vrijblijvend een bestuursvergadering kunnen bijwonen
om meer gevoel te krijgen wat er van een bestuurslid wordt verwacht. Geen van de aanwezigen voelt
zich geroepen en vooralsnog blijft het bestuur dus tot 6 bestuursleden beperkt.

6.

Mededelingen

Er zijn geen verdere mededelingen.
7.

Rondvraag

De volgende vragen uit het publiek komen aan bod en Otterlo’s Belang zegt toe waar mogelijk deze
kwesties onder de aandacht te brengen bij de juiste instanties:
•

•
•

8.

Sinds kort zijn in het buitengebied 60 km borden geplaatst en bijzonder genoeg ook op
zandwegen waar de toestand van de weg dergelijke snelheden niet toelaat. Hoewel het in de
praktijk wellicht overbodig lijkt, is het nu eenmaal zo dat er qua snelheid in de wet geen
onderscheid wordt gemaakt tussen verharde en onverharde wegen.
Het asfalt van de Pothovenlaan verslechtert steeds meer dus het wordt tijd dat dit opnieuw
geasfalteerd gaat worden.
De Borrelbus is opgehouden te bestaan met het gevaar dat jongeren na alcoholische
versnaperingen achter het eigen stuur kruipen. Zowel vanuit de zaal als vanuit de wijkagent wordt
aangegeven dat er geen draagvlak meer is bij de sponsorende horecaondernemers en hierdoor
het budget is ingetrokken.
Sluiting vergadering

De voorzitter sluit de vergadering om 20:05 en nodigt iedereen uit om na de pauze de inloopavond
rondom de AZC’s bij te wonen.

