Opgericht 8-3-1927

Notulen van de algemene ledenvergadering Otterlo’s Belang van 19 maart 2019 in Dorpshuis “De Aanloop”.
Aanwezig: 121 personen waaronder de aanwezige bestuursleden E. Groeneveld, R. Ploeg, P. Romeijn en J.
Morren. Afwezig met kennisgeving: D. Prangsma, J. Veldman en S. Wakker.

1.

Opening
De voorzitter heet iedereen om 19:35 uur welkom en zit de vergadering voor.

2.

Notulen jaarvergadering d.d. 13 maart 2018
De conceptnotulen van 13 maart 2018 stonden ter inzage op de website www.otterlosbelang.nl, en zijn
rondgestuurd naar de leden waarvan het e-mailadres bekend is. Notulen worden akkoord bevonden.

3.

Financiën
•
•
•

Rijk doet de uitleg over het financieel jaarverslag 2018.
Verslag kascontrolecommissie door mevrouw Y. Demmers.
Verkiezing kascontrolecommissie: De heer B. de Bondt en mevrouw Y. Demmers zijn beiden bereid
volgend jaar wederom de kascontrole op zich te nemen.

De voorzitter stelt voor de jaarlijkse contributie te verhogen naar € 10,00 per jaar. Motivatie hiervoor zijn
onder andere stijgende algemene kosten en toekomstige advieskosten. De verhoging wordt unaniem
aangenomen.
4.

Bestuursverkiezing:
Herkiesbaar E. Groeneveld, R. Ploeg, D, Prangsma, P. Romeijn, J. Veldman, S. Wakker en J. Morren.
Het voltallig bestuur wordt herkozen.

5.

Jaarverslag 2018
Het jaarverslag wordt in grote lijnen doorgenomen door de voorzitter en op verschillende onderdelen nader
toegelicht.
-

-

Het college-bezoek aan Otterlo in oktober 2018: college werd opgehaald met de spelersbus van SVO.
Daarna rondrit met de Safari Express van de Beekse Hoeve met diverse pitches (Hans Bom over de
entree van Otterlo, Sonja Theunissen over de Dorpsstraat, Johan Dijkhorst over het Dorpshuis, Dirk
Meijer over de SERO). Het parkeren op de Arnhemseweg en in de Dorpsstraat, veilig oversteken bij
De Waldhoorn en ter hoogte van de Koeweg, voetgangers langs de Harskamperweg, rotonde
Hoenderloseweg, zwaar verkeer en touringcars door de Dorpsstraat en buslijn 106 werd besproken.
M.b.t. de dodenherdenking op 4 mei deed de voorzitter een oproep voor verkeersregelaars.
M.b.t. Ede Doet werd uitgelegd dat diverse initiatieven inmiddels zijn gerealiseerd. Als voorbeeld de
klomp bij de start van het Eeskooterpad en de gespaarde tenten voor verenigingen welke te leen zijn.
Dit jaar komen er 2 ronden in tegenstelling tot de 3 ronden van afgelopen jaar. De Ede-Doet-bonnen
kunnen ook bij de bestuursleden ingeleverd worden. Diverse mooie initiatieven lopen nog.
Contacten met vereniging De Kleine Kernen (DKK) zijn gelegd i.v.m. het vernieuwen van de
Dorpsvisie. Er is gekozen te wachten met het nieuwe dorpsplan tot meer duidelijk is over de
herinrichting van de voormalige sportvelden.

Bij het onderwerp woningbouw/multifunctioneel dorpshuis wordt verwezen naar het einde van de
jaarvergadering waar wethouder P. de Pater hier uitvoerig uitleg geeft en vragen beantwoordt.

6.

Levend Landschap
Jacqueline Morren bespreekt de thema’s die nog spelen zoals de zwerfvuilbrigade ‘Otterlo Schoon’,
landhekken (subsidie is nog mogelijk), eenduidige bewegwijzering (wandel)-routes, Otterlo in één dag en
historische verhalen. Tip voor allen: Ziet u een kapotte lantaarn of een losse stoeptegel, maak gebruik van
de mogelijkheid melding te doen (via de website van de gemeente Ede of anders bij Otterlo’s Belang).

7.

Eureka/ wonen en zorg voor ouderen
Evert bespreekt de plannen om tot oprichting van een zorgcoöperatie te komen en roept in de vergadering
knappe koppen op om zich beschikbaar te stellen zitting te nemen in een nog op te richten werkgroep.

8.

Nieuwe website
Peter presenteert de nieuwe website van Otterlo’s Belang die door hem en Jacqueline is gevuld met
inhoud.

9.

Rondvraag
Het parkeren op het fietspad aan de Arnhemseweg, en het laden/ lossen bij de Veluwe Specialist en
bakker Waal, kan daar wat aan gedaan worden? De wijkagent neemt dit op met toezicht Ede.
Fietspaden langs de Planken Wambuisweg vanaf de Koeweg naar de Mosselseweg/ Kreelseweg en vanaf
Westerode naar de Koeweg zijn erg slecht, kan je geen fietspad meer noemen, kan dit verbeterd worden?
Bij de kruising Beekdalseweg / Roekelsebosweg een aanwijzer richting Mossel voor autoverkeer.
Verzoek om verlenging van de blauwe zone Dorpsstraat.
Er kwam een opmerking over het verloop van het vlag hijsen met Koningsdag waarop de aanwezigen
geïnformeerd werden over het bestaan van protocollen welke afgelopen jaar door Otterlo’s Belang zijn
opgesteld.
Kan de papiercontainer op een praktischer locatie komen?
Mathijs Bouman (gem Ede) gaat bovenstaande punten met Jasper Visser (wijkbeheer gem. Ede)
bespreken.

10. Wethouder Peter de Pater en projectteam Weversteeg/Onderlangs (gem. Ede)

Uitleg stand van zaken en vragen beantwoorden MFD, PAS en woningbouw Weversteeg en
Onderlangs
11. De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

