
 

Notulen van het verhandelde op de Gewone jaarlijksche Buurtspraak van Geërfden van 
de Buurt Ede –Veldhuizen gehouden op het koor van de kerk te Ede op Donderdag 18 
September 1902 na behoorlijk volgens oud gebruik gedane afkondigingen. (blz.12-15) 

 
<12> 
Tegenwoordig: L. Tulp, buurtrichter, C. Staf, Hendrikus Hey, W. Jochemsen, en W. Mulder 
buurtmeesters, W. F.J. Fischer Jr. buurtschrijver. 
Geërfden: J. van Veldhuizen Tzn., E. van Harn, C. Jansen, C. van Engelenhoven, E. Vonk, 
G.J. Folsche, L. van Peursem, G.Vorwald, Jacob v.d. Weerd, R. Koops, H. Borre, G.J. 
Gerritsen, P. Kreeft, W. Davelaar, R. Nestelroy, G. J. Koops, H. van Hoeven, W. Radstaak en 
later nog G. Esser. 
 
De buurtrichter opent de vergadering en verzoekt den buurtschrijver de notulen van de 
vorige vergadering te willen voorlezen, welke notulen na voorlezing onveranderd worden 
goedgekeurd.  
Als punt I is nu aan de orde de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar. De 
buurtrichter zegt dat verleden jaar als naar gewoonte een commissie is benoemd om die 
rekening en verantwoording na te zien, dat die commissie daarin echter dit jaar nalatig is 
gebleven, om welke reden is spreker niet bekend, en dat het buurtbestuur vooral met het 
oog op de belangrijkheid van deze rekening en verantwoording erop gesteld is dat die 
rekening eerst wordt nagezien alvorens die aan de geërfden voor te leggen, zoodat de 
benoemde commissie eerst zal verzocht worden die rekening alsnog na te zien, waarna op 
een nader te bepalen buurtspraak deze rekening en verantwoording aan de geërfden zal 
worden voorgelegd 
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en dit thans dus niet zal geschieden.  
Als punt II is aan de orde de verkiezing van een buurtmeester wegens aftreding als zoodanig 
van Hendrikus Hey die niet herkiesbaar is.  
De buurtrichter zegt dat het de gewoonte is dat door het buurtbestuur voor een dergelijke 
vacature een candidaat wordt genoemd, en stelt daarom thans als zoodanig voor Wouter 
Davelaar in [op] Veldhuizen, doch voegt er bij dat de geërfden vrij zijn in hunne keuze en 
dus ook een ander kunnen benoemen. Uit de daarop gevolgde stemming blijkt dat als 
buurtmeester door de geërfden is gekozen Wouter Davelaar in Veldhuizen wonende, die op 
een vraag van den buurtrichter verklaart die benoeming aan te nemen.  
Thans zegt de buurtrichter den afgetreden buurtmeester Hendrikus Hey zoowel namens de 
geërfden als namens het buurtbestuur dank voor alles wat hij als buurtmeester in het belang 
van de buurt heeft gedaan.  
Aan de orde is nu als punt III. Vaststelling van het salaris van den buurtscheuter. De 
buurtrichter zegt echter dat dit punt als vervallen kan beschouwd worden omdat aan het 
buurtbestuur thans is gebleken dat vier jaar geleden op een buurtspraak een besluit is 
genomen om den buurtscheuter aan te stellen voor zes jaar. Toen is ook het salaris 
vastgesteld en daarin kan dus thans geen verandering gebracht worden; eerst moeten die 
zes jaren om zijn.  
Als punt IV is nu aan de orde voorstel van het buurtbestuur tot wijziging van art. 6. van het 
reglement van de buurt. De buurtrichter zegt dat zooals dat art. thans luidt de oproepingen 
voor de buurtspraken moeten geschieden vόόr de deur van het Gemeentehuis op twee 
voorafgaande zondagen. Dat daargelaten dat deze bepaling als van zeer ouden datum thans 


