
Verslag van de jaarlijkse Buurtspraak op 19 september 1974  (blz. 142-145) 
 
<142> 

1. Opening: 
Om 10.00 uur opent de buurtrichter, de heer J. Versteeg de buurtspraak.  
Met deze woorden is het verslag jarenlang aangevangen. Voor deze keer echter met de 
variatie dat bij de naam Versteeg vermeld moet worden: de jongere. Hij heet de aanwezigen 
welkom. Het aantal geërfden dat aanwezig is, is groter dan de laatste jaren het geval was, 
dat geeft de richter moed. Allen worden welkom geheten. Speciaal worden genoemd 
vertegenwoordigers van: 
Gemeente : wethouder G.W. Bos 
Garnizoen: overste Van Dalen, Van Eekelen 
Domeinen : heren Veth en Zweers 
Commissaris van politie: de heer Hoppel.  
Zijn werk werd vroeger door de buurtrichter verricht. De buurtrichter benadrukt het 
bestaansrecht van de buurt. Het aantal malen dat de buurt bijeen is geweest zal toch volgens 
becijfering 800 à 900 maal zijn. Het werk dat vorig jaar werd verricht wordt gememoreerd. 

2. Ingekomen stukken: 
a. Verzoek van de Stichting Edese Schaapskudde om de gebruikelijke jaarlijkse bijdrage te 
mogen ontvangen; 
b. Verzoek van de Vereniging '"Oud-Ede'' een bijdrage te mogen ontvangen voor de kosten 
van inrichting van het museum; 
c. Schrijven van overste Pieters houdende dankbetuiging voor belangstelling bij zijn 
afscheid; 
d. Bericht van de burgemeester van Ede dat hij niet aanwezig kan zijn op de buurtspraak; 
e. Een soortgelijk bericht van de heer J. de Nooy; 
f. Mededeling dat buurtmeester Van Roekel wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. 
<143> 

3. Verslag buurtspraak 1973; 
Wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Verslag van de adm. buurtmeester: 
Buurtmeester Van Zetten doet verslag over het financieel wel en wee en oogst daarmede 
applaus. Geërfde Heij brengt verslag uit namens de commissie tot het nazien van de boeken. 
Het compliment voor van Zetten is: geen beter en eerlijke administratieve buurtmeester. 
De commissie stelt voor Van Zetten te dechargeren. De vergadering gaat akkoord. 
 

6. Bijdrage aan de Schaapskudde: 
Het voorstel opnieuw f 300,- beschikbaar te stellen voor de instandhouding van de kudde 
wordt vlot aanvaard. 
 

7. Verzoek om een bijdrage voor de Vereniging ''Oud-Ede'':  
De brief van het bestuur van de Vereniging '"Oud-Ede'!' wordt voorgelezen. De buurtrichter 
noemt het een sympathiek doel, waarom het bestuur voorstelt het voordelig saldo van de 
rekening van het afgelopen jaar ad f 111,02 beschikbaar te stellen. Geërfde Wiegeraadt 
vervangt geërfde De Nooij. Indien geen hoger bedrag kan worden gegeven dan het door het 
buurtbestuur voorgestelde, vraagt hij of dit dan als jaarlijkse bijdrage kan worden 
toegekend. Geërfde Hendriksen wijst op de kosten van de buurt, o.a. aan het bosje. 
Geërfde Wiegeraadt zegt dat na 't jaar 2000 de Buurt geen bestaansrecht meer heeft waarop 
geërfde Versteeg antwoordt dat we niet moeten potverteren. Geërfde Rooswinkel stelt voor 
een bedrag van f 500,- beschikbaar te stellen. Hierna worden de toekomstige kosten van het 
bosje ten tonele gevoerd. f 600,- à f 700,- zal met nieuwe inplant gemoeid zijn. 
Het voorstel f 500,- te schenken wordt niet aanvaard. Akkoord wordt gegaan met het 
bestuursvoorstel. 
Pauze. 
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8. Bestuursverkiezing: 
Voorzien moet worden in de vacatures, ontstaan door het aftreden van de buurtmeesters M. 
Roelofsen die bij elkaar 12 jaren heeft dienst gedaan en W. van Zetten die 14 dienstjaren 
heeft. De afgetreden buurtmeesters worden hartelijk bedankt. De kandidaten J.v.d. Waaij 
voor Veldhuizen en E. Hendriksen voor 't dorp Ede worden benoemd. 
 

9. Commissie voor het nazien van de boeken: 
Op voorstel van het bestuur worden benoemd geërfde kl. v.d. Pol en geërfde M. Roelofsen 
 

10. Herstel bosje Doesburg: 
Hierover is bij één der vorige punten reeds gesproken. 
 

11. Maatregelen ter bescherming van de heide: 
Geërfde G.W. Bos geeft een uiteenzetting van de rechten van de Buurt. Van lieverlede wordt 
er misbruik van de heide gemaakt. Het gemeentebestuur wil thans graag orde op zaken 
stellen. De heide is militair terrein. Een regeling heeft geen zin indien deze niet tot stand 
komt samen met het Garnizoen en de Genie. 
Om het gebruik in goede banen te leiden is een gemengde studiegroep ingesteld. Defensie, 
Genie, gemeentesecretarie, bosbedrijf en Recreatie-gemeenschap zijn daarin 
vertegenwoordigd. De mogelijkheden zullen worden onderzocht om het aantal wegen tot 
een minimum terug te brengen. 
Geërfde Wiegeraadt vindt het streven om de heide te bewaren zeer Loffelijk. Hij waarschuwt 
tegen de vele gevaren die de heide bedreigen. Op de Noorder-heide ziet spreker met schrik 
dat de vliegden de hei wegdrukt. Hij vraagt in het grote plan daaraan ook aandacht te 
schenken. De Buurtrichter zegt dat beheersmaatregelen noodzakelijk zijn, omdat het hier 
een half natuurlijk landschap betreft. Maatregelen moeten samen met gebruikers en 
beheerders worden genomen. Geërfde Hendriks vraagt of de Hessenweg verdwijnt. De 
Buurtrichter antwoordt dat het gebruik van alle wegen kritisch wordt bekeken. 
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Geërfde van Holland vindt dat alle wegen moeten blijven bestaan. Versteeg sr. pleit 
eveneens voor handhaving van de oude wegen. Overste Van Dalen geeft ter overdenking dat 
het Nederlandse leger niet inzetbaar is indien het niet gemotoriseerd kan oefenen. De heer 
Zweers heeft geen bezwaar tegen het onttrekken aan de openbaarheid van de wegen 
waarvan het gebruik daarna kan worden geregeld.  
De heer Van Polen kan wel wat hoop voor de toekomst geven. In de Defensienota 1974 komen 
de Edese en de Ginkelse heide niet voor. Op de Napoleons heuvel zullen wel zware 
voertuigen oefenen. De rest betreft een statisch gebruik. Naar zijn mening trekt het 
recreatief gebruik dan ook een veel zwaardere wissel op de heide dan het militair gebruik. 
 
Op voorstel van geërfde Heij wordt de prijs van het boek “Rond de grijze toren! gesteld op  
f 6,-.Geërfde Van Holland vraagt naar de oude rechten. De buurtrichter deelt deze mede. 
 
De buurtrichter dankt de exploitanten van Marktzicht voor de gastvrijheid, zoveel jaren 
genoten. In verband met afbraak van Marktzicht houden we hier thans de laatste 
vergadering. Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
 
J. Versteeg jr. / Buurtrichter                                       J. Stomphorst / Buurtschrijver 
 


