
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgericht 8-3-1927 
 
 
 
Notulen van de algemene ledenvergadering Otterlo’s Belang van 7 maart 2017 in 
Dorpshuis “De Aanloop”. 
 
Aanwezig: 59 personen waaronder de aanwezige bestuursleden. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
- Gert van der Meijden 
- Dennis Teunissen 
- Ronald Klomp 
 
1. Opening  
 
De voorzitter heet iedereen om 19:40 welkom en zit de vergadering voor. 
 
2. Notulen jaarvergadering d.d. 8 maart 2016  
 
De conceptnotulen van 8 maart 2016 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. Notulen worden akkoord bevonden. 
 
3. Jaarverslag 2016 
 
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: 
 

 Bestuursverkiezing 
 
Evert Groeneveld wordt voorgesteld als bestuurslid. 
 

 Dorpshuis De Aanloop / Sporthal 
 
De projectgroep van de samenwerkende besturen SERO en Dorpshuis “De Aanloop” maken 
grote vooruitgang in een nog nieuw te bouwen MFD (Multi Functioneel Dorpshuis). 
Waarschijnlijk start de bouw van het MFD medio 2019, afhankelijk van de MER (Milieu Effect 
Rapportage) en het wijzigen van het bestemmingsplan. 
 

 Verkeer en Parkeren 
 
De blauwe zone werkt goed, enige kanttekening is dat de blauwe verf niet duidelijk zichtbaar 
meer is. Er moet worden gekeken naar hoe dit op te lossen. 
 

 Dodenherdenking 
 
De organisatie van de herdenking ligt wederom in de vertrouwde handen van Fred Bruil. Dit 
jaar is er gekozen voor het kerkkoor. 
 



 Buurt- en wijkbeheer 
 
Trapveld H.P. Prangsmalaan  
“De Speelakker” is helemaal afgerond, er wordt goed gebruik van gemaakt en de gebruikers 
zijn erg tevreden. 

 
4. Financiën: 
 

 Financieel jaarverslag 2016 Otterlo’s Belang. 
 
De penningmeester geeft een toelichting op de financiën in 2016. 

 
 Verslag kascontrolecommissie door Ben de Bondt en Yvette Demmers. 

 
Yvette Demmers doet namens de kascommissie verslag van haar bevindingen. 

 
 Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie. 
 
 Yvette Demmers geeft aan volgend jaar wederom de kascontrole uit te voeren. Ben de Bondt 

kon niet aanwezig zijn tijdens de ALV en zal daarom naderhand gevraagd worden voor 
komend jaar. 

 
5. Bestuursverkiezing: 
 
Het nu zittende bestuur wordt volledig herkozen en Evert Groeneveld wordt welkom geheten door de 
voorzitter. Rijk Ploeg geeft aan af te treden als voorzitter en geeft aan dat het bestuur Evert 
Groeneveld als nieuwe voorzitter heeft voorgedragen en hij deze rol heeft aanvaard. Rijk continueert 
wel zijn functie als secretaris van Otterlo’s Belang. 
 
6. Groot onderhoud Groeneweg / Pothovenlaan 
 
De Pothovenlaan/Groeneweg staat gepland voor renovatie van de riolering in 2018. 
De wegbedekking aan de Groeneweg is nog niet bekend misschien het eerste stuk vanaf de 
Dorpstraat beklinkerd. 
 
7. Woningbouw / bouw MFD 
 
Woningbouw: 
 
De werkgroep heeft goede contacten met de Gemeente Ede en andere instanties en geeft zoveel 
mogelijk input aan deze plannen zodat het project straks zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en de 
behoeften van Otterlo, met name voor de Weversteeg. 
 
 In augustus 2016 is er een inventarisatie m.b.t. woonbehoeften geweest en hierop zijn 105 

formulieren ingeleverd. De uitslag wordt nog op de website van Otterlo’s Belang geplaatst. 
Het aantal woningen wat vooralsnog gepland staat zijn 50 stuks op de locatie Weversteeg en 10 
stuks op de locatie Onderlangs. 

 Door de gemeente Ede wordt momenteel gewerkt aan een stedenbouwkundig plan waarin de 
indeling van de woningen, wegen, parkeerplaatsen en groen staat.

 Zodra het plan klaar is, zal de gemeente naar verwachting in mei 2017 een voorlichtingsavond 
houden.

 Gezien de ligging ten opzichte van het Natura 2000 gebied is een milieu effect rapportage (MER) 
noodzakelijk. Hierin worden de mogelijke gevolgen voor de natuur beschreven en de eventuele 
verzachtende of compenserende maatregelen die genomen moeten worden.  

 Na afronding van de MER procedure start de bestemmingsplanwijziging. 

Bouw MFD: 
 
Sinds 2014 wordt er gewerkt aan een Dorpshuis+. Aanvankelijk zou deze in het bestaande dorpshuis 
gerealiseerd worden, uiteindelijk is toch gekozen voor een hele nieuwe locatie. In 2016 is hiervoor 
door de Gemeente Ede geld vrijgemaakt. In het volledige nieuwe MFD is plaats voor sport, 
paramedische hulp etc. 
Realisatie in 2018 is te optimistisch gebleken, de huidige verwachting is daarom dat het MFD in 2019 
in gebruik genomen kan worden. 




8. Woningen Statushouders 
 
Er is ten tijde van de AZC-discussie een particulier voorstel geweest om een aantal statushouders op 
te vangen in Otterlo. Dit is niet verder uitgewerkt. 
Gemeente Ede krijgt jaarlijks een aantal statushouders toegewezen die binnen de gemeente geplaatst 
worden. Otterlo's Belang gaat in overleg met de gemeente kijken op welke wijze en hoeveel 
statushouders Otterlo eventueel op kan nemen. 
 
9. Mededelingen 

 
 Rijk Ploeg en John Veldman zijn op gesprek geweest bij de Baron van Voorst tot Voorst van 

het Nationale Park “De Hoge Veluwe”. Er is kort gesproken over de Giro d’Italia. De Baron gaf 
verder aan dat de aankondiging voor het afsluiten van de Houtkampweg erg laat was.  

 Het Nationale Park “De Hoge Veluwe” heeft bekend gemaakt dat alle grond buiten de 
omrastering verkocht gaat worden, behalve daar waar dienstwoningen op staan. De 
Gemeente Ede is op de hoogte hiervan en is er mee bezig. 

 Voor de Heidedag 2017 wordt een wijkwaardebon aangevraagd en eventueel is het nodig om 
door middel van sponsoring het financieel haalbaar te maken. 

 
10. Rondvraag 
 

 Is er contact met de juiste instantie m.b.t. 60 km gebieden? Misschien is het een idee om van 
een aantal wegen 30 km te maken in plaats van 60 km. En in sommige gevallen is het beter 
de aanduiding helemaal weg te halen, een bord met een indicatie van 60 km spoort aan om 
deze snelheid te rijden. 

 Er zijn op de Dorpsstraat injecties in de bestrating geweest hierdoor zitten er gaten tussen de 
stenen. Wordt hier nog iets aan gedaan?  

 De aankondiging dat de Dorpsstraat zou worden afgesloten is erg laat ontvangen. De 
bewegwijzering dat de winkels bereikbaar zijn, staat niet goed. Hierdoor missen de winkeliers 
inkomsten, graag zien ze de bewegwijzering op de rotonde zodat men weet dat de winkels 
bereikbaar zijn. 

 De blauwe zone werkt erg goed, er staat geen dagrecreant meer. Door een verkeerde kleur 
blauw kon er niet gehandhaafd worden. Dat is inmiddels verholpen, maar de verf verdwijnt nu 
door regenbuien. 

 Verder wordt de vraag gesteld of de blauwe zone doorgetrokken kan worden tot voorbij 
kapsalon Prophitius. 

 De uitnodiging voor de ALV is erg laat verstuurd, zou dit de volgende keer eerder kunnen? 
 

 
11. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:07. 


