
 

         Otterlo, 4 september 2019 

UITNODIGING GEZAMENLIJK OVERLEG DORPSRADEN EN COLLEGE B&W 2019 

 

Geachte dorpsraadsleden van Bennenkom, De Valk, Ederveen-De Klomp, Harskamp, Lunteren en 
Wekerom en college van B&W, 

 

Reeds in februari 2019 heeft u een vooraankondiging ontvangen van de gemeente Ede over ons 
gezamenlijk dorpsradenoverleg. In tegenstelling tot andere jaren is er gekozen om via een roulerend 
systeem alle dorpen in de loop der jaren te bezoeken. Otterlo bijt het spits af in 2019 en met veel 
plezier nodigen wij u dan ook uit op WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2019.  

Na intern overleg hebben wij ervoor gekozen om gezamenlijk af te reizen naar een unieke locatie in 
ons mooie dorp. Wij vragen u om stipt 18:45 aanwezig te zijn op het volgende adres zodat wij vanaf 
daar verder kunnen rijden. Het vervoer voor het laatste stuk zal Otterlo’s Belang verzorgen. 

Apeldoornseweg 42 te Wekerom  
dit ligt parallel aan de Apeldoornseweg/N304 tussen Ede en Otterlo bij hectometerpaal 5.0 (vlakbij 
ingang ’s Heerenloo De Hartenberg) 
 
Uw auto/fiets zal achterblijven op dit adres maar er is gezorgd voor een parkeerwacht die uw 
eigendom in de gaten zal houden. Indien u later komt, kom dan ook naar bovenstaand adres. De 
parkeerwacht zal u verder leiden. We verwachten rond 21:30 terug te zijn op deze parkeerplaats. 
Indien u eerder terug wilt dan verzorgen wij voor een vervroegde terugtocht naar uw auto/fiets.  
 
THEMA VAN DE AVOND: 
-    DE 5 BASISSMAKEN, Hoe verhouden die zich tussen uw dorpsraad en de gemeente Ede   - 

 
In de afgelopen decennia heeft uw dorpsraad veelvuldig contact gehad met de gemeente Ede. 
Beslissingen zijn positief en negatief uitgepakt maar samengewerkt werd en wordt er sowieso! De 
smaak van een ‘overwinning’ danwel een ‘verlies’ kan zowel zoet als zuur zijn. Welke leerpunten 
kunnen we daar gezamenlijk uit halen? 
 
Wij willen u vragen om in een maximaal 7 minuten durende pitch annex voordracht minimaal twee 
van de vijf basissmaken te benoemen (zoet, zuur, bitter, zout, umami) indien mogelijk vergezeld van 
een bijpassend ingrediënt typisch voor uw dorp!  Hierbij graag praktische voorbeelden benoemen die 
u positief dan wel negatief beoordeelt in uw samenwerking met de gemeente Ede. Het kunnen 



voorbeelden zijn uit het verleden maar ook punten waaraan u momenteel werkt of waar u aan wilt 
gaan werken in de nabije toekomst.  
Uiteraard willen wij ook graag van het college weten welke smaken ze ervaren aan de samenwerking 
en contacten met de dorpsraden. Dus ook van het college verwachten we een pittige pitch.  
 
 Tijdens de bijeenkomst zullen er bijpassende hapjes en drankjes geserveerd worden. Waarbij we de 
zure hapjes natuurlijk niet de overhand zullen laten voeren….  
Na de voordrachten zal er nog tijd zijn om gezamenlijk na te praten. Indien onze buren het toelaten 
willen wij u afsluitend laten genieten van één van de meest unieke gebeurtenissen die onze Veluwe 
te bieden heeft. Deze verrassing houden wij voor het moment nog even geheim voor u. 
 
Aan- of afmeldingen graag aan secretaris@otterlosbelang.nl 
  
Wij zien u graag op 18 September om 18:45 op bovenstaand adres! 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Bestuur Otterlo’s Belang. 

 

 

 


