
 

Ook in het najaar aan de slag met uw tuin
Wist u dat het najaar heel geschikt is om in de tuin te werken? Om u op weg te helpen organiseren we met 
Steenbreek Ede op 14 oktober een digitale bijeenkomst over het onderwerp. En geven we korting en gratis 
bloembollen weg om het nog leuker te maken.

In het najaar is de bodem nog warm. En er is geen 
droogte. De ideale tijd om vaste planten, bomen, struiken,  
haagjes en bollen in de grond te doen. Zo kunnen ze  
alvast groeien en wortelen voordat ze tijdens de winter in 
rust gaan. 

Winterklaar
Het is ook de tijd om uw tuin winterklaar te maken. Gaat 
u afgevallen blad opruimen? Laat dan een beetje liggen. 
Het blad is een bron van voedsel en een schuilplaats 
voor dieren. Bijvoorbeeld voor de egel, die overwintert  
in een hoop herfstbladeren. En het dode blad zit vol  
voedingsstoffen die weer goed zijn voor de bodem. 

Stel uw tuinvraag aan een hovenier
Misschien heeft u vragen over wat u wel en niet in het 
najaar met uw tuin kunt doen. Of hoe ook in het najaar uw  
tuin een thuis kan zijn voor dieren. Daarom organiseren 
we op woensdag 14 oktober een digitale bijeenkomst. 
Stel via Whatsapp live uw tuinvragen aan een hovenier, 
zie hoe u een nestkast weer bewoonbaar maakt en leer 
meer over het opvangen van regenwater. De uitzending 
is van 19:30 tot 20:30 uur live te bekijken via de website 
www.ede-natuurlijk.nl/groenweek en op Ede TV (XON). 
Kunt u niet wachten? Kijk dan ook op de site van Steen-
breek, www.vergetenseizoen.nl, voor tips over tuinieren 
in het najaar.

Gratis bloembollen, korting op regenton
Om het extra leuk te maken om aan de slag te gaan, 
kunt u van 12 tot en met 17 oktober bij verschillende tuin-
centra gratis bloembollen halen. Poot ze nu, dan heeft u 
in het voorjaar bloemen die de natuurlijke vijanden van 
de eikenprocessierups aantrekken. Daarnaast geven  
wij u van 12 tot en met 31 oktober € 35 korting op een  
regenton naar keuze. Gebruik hiervoor de coupon op de  
pagina na de bekendmakingen of download deze op de 
website www.ede-natuurlijk.nl/groenweek. Daar vindt u 
ook meer informatie over beide acties en bij welke tuin-
centra u terecht kunt.

Vraag een energievoucher aan
Wilt u uw huis verduurzamen? U kunt nu een energie
voucher van € 60,50 (inclusief BTW) aanvragen. 
Daarmee kunt u allerlei energiebesparende producten  
kopen bij Edese ondernemers. Met kleine energie
besparende acties in huis valt al flinke winst te 
behalen. 

We stellen maximaal vijfhonderd energievouchers  
beschikbaar. Met de energievouchers willen we huis-
eigenaren helpen om energie te besparen. Wees er dus 
snel bij, want op = op. 

Hoe werkt het?
Ga naar www.ede-natuurlijk.nl/nieuws en klik op ‘vraag 
een energievoucher aan’. Daar vindt u het formulier om 
de energievoucher aan te vragen. Ook vindt u er meer 
informatie. De Edese ondernemers bij wie u de energie-
vouchers kunt inwisselen staan daar ook vermeld. Zij 
helpen u in hun winkel graag verder met tips en adviezen 
om te verduurzamen.

Veel restafval blijkt groenafval
Groente, fruit en etensresten mogen in de gftkliko. 
Maar wist u dat ongeveer een derde deel van ons 
restafval uit groenafval bestaat? Bijna de helft van 
dit groenafval bestaat uit etensresten. Denk aan 
oude kliekjes, botjes of visresten. 

Best zonde, want het zijn grondstoffen voor compost en 
groen gas. Verzamel uw groente- fruit- en etensresten in 
de keuken en doe ze vervolgens in de gft-container.

Onderzoek
Eens per twee jaar laat de gemeente onderzoeken wat 
inwoners in de restafvalkliko doen. In een speciaal  
ingerichte hal worden dan de vuilniswagens geleegd. 
Handmatig sorteren de onderzoekers het afval en kijken 
ze welke herbruikbare stoffen er nog bij het restafval  
belanden. Denk aan elektrische apparaten, textiel, pmd, 
hout en ook groenafval. Natuurlijk proberen we het  
aandeel herbruikbare stoffen in het restafval zo klein 
mogelijk te maken. Helpt u mee?

Onderzoek inwoners van start
Hoe is de verkeersveiligheid in uw buurt? Wat vindt 
u van de sportaccommodaties? Dit zijn enkele van 
de vragen die we stellen in het onderzoek ‘Inwoners 
aan het woord 2020’ dat binnenkort van start gaat. 

Wij nodigen 4.000 willekeurig gekozen inwoners uit om 
mee te doen aan het onderzoek. Deze inwoners ont-
vangen een brief. Het onderzoek gaat onder meer over 
dienstverlening, zorg, voedsel, duurzaamheid, cultuur, 
sport en het buitengebied van gemeente Ede. We  
gebruiken de uitkomsten van het onderzoek voor het 
ontwikkelen en het beoordelen van het beleid. We ver-
wachten dat de resultaten begin 2021 bekend zijn.

Meedoen
Als u bent geselecteerd voor het onderzoek, dan ontvangt  
u binnenkort een brief. U kunt meedoen aan het onder-
zoek via internet, door het invullen van een papieren  
vragenlijst of via een telefonische enquête.
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Bent u betrokken?  
Ga in de dorpsraad!
Wat hebben Bennekom, Lunteren, De Klomp, Ederveen, Harskamp, Otterlo, 
De Valk en Wekerom wel en Ede niet? Ik zal het maar meteen weggeven: een 
dorpsraad!

Wat is dat nou precies zo’n dorpsraad? 
De dorpsraden - niet te verwarren met de 
gemeenteraad - hebben doelstellingen 
die onderling een klein beetje verschillen, 
maar het komt uiteindelijk op hetzelfde 
neer: de dorpsraden willen helpen de  
dorpen mooier en beter te maken.

Voor de gemeente zijn de dorpsraden  
belangrijke gesprekspartners. Bij alle  
belangrijke ontwikkelingen die een dorp 
aangaan, vragen we op z’n minst advies 
aan de dorpsraad. Maar de samenwerking 
kan in de praktijk ook veel intensiever zijn.
We doen dat, omdat het voor de gemeente  
belangrijk is om te horen wat de lokale  
samenleving van een ontwikkeling vindt. 
Dat kan iets heel concreets zijn als een 
weg, een oversteekpunt, een bouwplan 
voor woningen, maar ook wat abstractere  
zaken als structuurplannen en een om-
gevingsvisie. 

Wat voor- en tegenstanders van een plan 
vinden, dat horen we meestal wel, maar 
hoe representatief is die voor- en tegen-
stand? Wat is nog meer belangrijk? Zijn 
we iets of iemand vergeten als gemeente? 
Om daar meer gevoel bij te krijgen maken 

we graag gebruik van de kennis en kunde 
van dorpsraden. 

Voor ons als gemeente, maar ook voor  
de dorpsraden zelf is het daarom van  
belang dat een dorpsraad een mooie  
afspiegeling van het dorp vormt. Jong 
en oud, man en vrouw, ondernemers en 
mensen in loondienst, gelovig of niet. Met 
zo’n brede samenstelling is een dorpsraad 
goed in staat om aan te voelen wat er in 
de samenleving speelt. Dus bent u betrok-
ken bij uw dorp, maar nog niet betrokken 
bij de dorpsraad? Aarzel dan niet langer 
en zoek ze op!

Meer informatie over de dorpsraden:
www.dorpsraadbennekom.nl
www.www.ederveendeklomp.nl
www.harskampsbelang.nl
www.dorpsraadlunteren.nl
www.otterlosbelang.nl

plaatselijk belang de Valk: 
info@vandemunt.nl
www.belangenverenigingwekerom.nl

 @JPvdSchans

 
Gemeentenieuws

#Ede

7 oktober 2020
Gemeentenieuws

Verlenging Tozo-regeling
Voor veel ondernemers hebben de maatregelen tegen corona nog altijd grote 
gevolgen. Om hen te helpen, wordt de tijdelijke overbruggingsregeling voor 
zelfstandig ondernemers (Tozo) nog een keer verlengd. De nieuwe regeling start  
1 oktober 2020 en loopt tot en met 31 maart 2021.

Voorwaarden
Alle voorwaarden die golden voor de  
eerdere Tozo-aanvragen, gelden nu ook. 
Kijk op www.ede.nl/tozo voor alle voor-
waarden. 

Aanvragen
U kunt de regeling Tozo 3 binnenkort  
aanvragen. In de maanden oktober en  
november 2020 kan dat nog met terug-
werkende kracht tot 1 oktober 2020. Vanaf  
december 2020 kunt u de uitkering niet 
meer met terugwerkende kracht aanvragen.  

U kunt de uitkering dan aanvragen vanaf 
de eerste dag van de maand waarin u de  
aanvraag indient. Bijvoorbeeld als u op  
18 december de aanvraag indient, kunt u 
het aanvragen vanaf 1 december.

Geen automatische verlenging
Heeft u al eerder Tozo 1 en/of 2 aan-
gevraagd en ontvangen? Ook dan moet u 
Tozo 3 opnieuw aanvragen. Het wordt dus 
niet automatisch verlengd. U vult dan wel 
minder gegevens in omdat wij al gegevens 
van u hebben.

Werk aan waterleidingen Ede-Zuid
Vitens is begonnen aan werkzaamheden aan de waterleidingen in EdeZuid. 
Daardoor zijn sommige wegen tijdelijk beperkt toegankelijk en kan er bruin water 
uit de kraan komen. 

De afrit van de Dr. Willem Dreeslaan  
naar de Rubensstraat is afgesloten van  
12 okto ber tot en met 20 november. In die 
periode is De Stadspoort bereikbaar via 
de Willy Brandtlaan. Ook fietsers langs de 
Dr. Willem Dreeslaan worden tijdelijk  
omgeleid. In de omgeving van kinderdag-
verblijf Het Kabouterbos ontstaat hinder 
voor fietsers en voetgangers.

Lage waterdruk
Door de werkzaamheden kan er tijdelijk 

een lagere waterdruk zijn en kan het water  
soms een bruine kleur hebben. Bruin water  
is niet schadelijk voor uw gezondheid. 
In uitzonderlijke gevallen heeft u tijdelijk 
geen water. Vitens doet dan van te voren 
een kaartje in uw brievenbus.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de  
werkzaamheden van Vitens op  
www.ede.nl/werkaanwaterleiding.

Wethouder aan woord

Hoogspanningskabels 
ondergronds
Boven de kern Ede lopen bovengrondse hoog
spanningskabels. Bewoners en de gemeente hebben  
de wens om die onder de grond aan te leggen. We 
verwachten hiermee te starten in het najaar van 
2021. Dit is later dan verwacht. 

Planning
Voordat we kunnen starten moeten we nog een aantal 
onderzoeken uitvoeren. Hiermee konden we pas beginnen  
toen de route van de ondergrondse kabels bekend was. 
De onderzoeken vragen meer tijd dan we dachten, daar-
om heeft het project vertraging opgelopen. Zo onder-
zoeken we of we kunnen aansluiten bij andere projecten 
die we uitvoeren. En wat er nodig is om de verkabeling 
te realiseren. Ook onderzoeken we wat de uitstoot is van 
stikstof en hoe we dit kunnen beperken. 

Na het aanbrengen van de kabels ondergronds,  
verwijderen we de bovengrondse hoogspanningslijn  
en de masten. We doen dit waarschijnlijk in 2022.

Ede doet mee!
Heeft u weinig te besteden, maar wilt u toch graag 
meedoen aan sport, cultuur en recreatieactiviteiten?  
Inwoners met een laag inkomen kunnen bij de 
webshop Ede doet mee! met een tegoed activiteiten 
bestellen. 

Inwoners van Ede hebben recht op een tegoed als  
hun inkomen maximaal 130 procent van het sociaal  
minimum is. Zo komen gezinnen in aanmerking als hun  
netto-inkomen minder is dan € 1.868 en als zij weinig 
vermogen hebben. Voor alleenstaanden en alleenstaande  
ouders is dat bedrag € 1.308 (en weinig vermogen).  
Op www.ede.nl/regelingen ziet u welk bedrag voor uw  
situatie geldt. Het webshoptegoed kunt u vervolgens  
besteden op www.ededoetmee.nl. Via Ede doet mee! 
krijgt u per persoon € 200 per kalenderjaar om uit te  
geven bij bijna 200 aanbieders.

Aanvragen
Heeft u nog geen tegoed voor 2020 aangevraagd? 
Vraag dan vóór 1 december de regeling ‘Meer Kinderen  
Meedoen’ of ‘Meer Volwassenen Meedoen’ aan via 
www.ede.nl/berekenuwrecht. 

Wethouder Jan Pieter van der Schans

Agenda
Spreekuur Maak een afspraak via  
wethouders  telefoonnummer 14 0318
 
8 oktober Politieke Dag Ede 
 Vanaf 16:00 uur live te volgen 
 Ede.raadsinformatie.nl
 
21 oktober Openbare Algemene  
 Bestuursvergadering Permar  
 10:00 tot 11:00 uur 
 Via MS Teams 
 Aanmelden via info@ede.nl 

Collectes
t/m 10 oktober Nederlandse Brandwonden 
 Stichting 
11 t/m 17 oktober Bartiméus Fonds 
11 t/m 17 oktober  Gezamenlijke inhaalcollecte 

Hartstichting, Longfonds, 
ReumaNederlandagenda



Op de Politieke Dag Ede (PDE) bespreken de leden 
van de gemeenteraad diverse onderwerpen en  
besluiten ze over de koers van de gemeente. Hier 
vindt u een beknopte agenda. Voor meer informatie 
over een onderwerp kijkt u in de agenda op  
ede.raadsinformatie.nl.

Vanwege de nieuwe corona-maatregelen past de raad 
haar vergaderwijze opnieuw aan. Informatieve bijeen-
komsten en de vergaderingen waarin gestemd en  
besloten wordt zijn digitaal met videoverbinding. De oor-
deelvormende vergadering, waarin de raad de verschil-
lende onderwerpen bespreekt, is fysiek in de raadzaal, 
met per fractie één woordvoerder. Daarvoor is gekozen 
om het inhoudelijk debat niet in de weg te zitten, terwijl 
iedereen toch veilig afstand kan houden.

Informatief
Vanaf 15.00 uur
•  Werksessie kaderstelling nieuw bosbeheerplan 

De gemeente Ede bezit ongeveer 2.000 hectare aan 
bos. Hoe de gemeente omgaat met die 20 miljoen  
vierkante meter bos staat in het bosbeheerplan. Het 
huidige bosbeheerplan loopt af in 2022. Voor een 
nieuw plan mag de raad nieuwe kaders aangeven,  
passend bij de nieuwste inzichten van deze tijd.

Besluitvormend
Vanaf 19.00 uur
•  Regio Foodvalley: bestuurswijze en strategische 

agenda 
Via de Regio Foodvalley werken meerdere gemeenten  
in onze regio al jaren samen. Nu is het tijd om eens 
goed naar de organisatie te kijken, om het bestuur 
daadkrachtiger te maken, en de raadsleden hun contro-
lerend werk beter te kunnen laten doen. Tegelijk met de 
bestuurswijze kijkt de raad ook naar de plannen voor 
de toekomst. Omdat die nauw samenhangen worden 
deze onderwerpen samen behandeld.

•  Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan World 
Food Center, deelgebied C 
Het totale gebied voor het World Food Center is  
opgedeeld in stukken. Dit deel is voor bedrijven, en 
wordt onderdeel van het Food Innovation District. Het  
bestemmingsplan regelt de basis voor de inrichting van 
het gebied. Het beeldkwaliteitsplan regelt de gewenste 
uitstraling en vormgeving ervan.

•  Herontwikkeling Margrietlaan 30 in Bennekom 
Een ontwikkelaar wil op Margrietlaan 30 in Bennekom 
drie bungalows gaan bouwen. Voordat een bestem-
mingsplanwijziging gemaakt wordt kan de raad haar 
mening geven over het idee.

•  Uitbreiding bedrijventerrein Kievietsmeent II 
Mag bedrijventerrein Kievietsmeent in westelijke  
richting uitbreiden om ruimte te maken voor circulaire 
bedrijven? Voordat een bestemmingsplanwijziging  
gemaakt wordt kan de raad haar mening geven over 
het idee.

•  Verordening adviesraad sociaal domein 
De Adviesraad Sociaal Domein Ede adviseert het be-
stuur over de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. 
De huidige verordening over de samenwerking van de 
gemeente Ede en de ASDE dateert van 2017. Tijd om 
de opgedane ervaringen te verwerken in een update.

Oordeelvormend
Na de besluitvormende raad tot ongeveer 23.00 uur
•  Beleidskader Transformatie Sociaal Domein 2020 

Met de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet (het Sociaal  
Domein) kreeg de gemeente er veel nieuwe taken bij, 
maar niet evenredig veel geld. De uitdaging is nu de 
uitvoering financieel haalbaar te maken zonder de 
mensen die ervan afhankelijk zijn te laten vallen. Dit 
plan is een stap in die verandering.

•  Bestemmingsplan Elias Beeckmankazerne 
Dit plan maakt 132 appartementen mogelijk in 3 com-
plexen op de voormalige atletiekbaan bij de Elias 
Beeckmankazerne in Ede. Het bestemmingsplan regelt 
de basis voor de inrichting van het gebied.

•  Bestemmingsplan Parapluplan Wonen 
Hoeveel mensen mogen er in een woning wonen als  
ze niet samen één huishouden vormen? Dit plan moet 
onder andere kamerverhuur reguleren en ‘huisjes-
melken’ tegen gaan, met een nieuw vergunningstelsel.

•  Nota Lokaal gezondheidsbeleid 
In navolging van de landelijke Nota Gezondheidsbeleid  
moeten ook gemeenten een eigen nota opstellen. Hierin  
staan de lokale gezondheidsthema’s en de ambities 
van de gemeente.
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Aanvragen omgevingsvergunningen algemeen (*1 Zienswijze) 
Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening
2020W2304 Jerfaasplantsoen 1, 6721 HB Bennekom bouwen van een garagebox 24-9-2020
2020W2322 Langschoterweg 12, 6721 MP Bennekom verbouwen van de bedrijfswoning 26-9-2020
2020W2359 Midden-Eng 2, 6721 GX Bennekom kappen van 10 bomen 28-9-2020
2020W2360 Apeldoornseweg 24, 6718 SB Ede kappen van 3 coniferen 28-9-2020
2020W2337 Bosveen 19, 6718 MX Ede bouwen van een dakkapel 29-9-2020
2020W2373 Breeveen 15, 6718 LX Ede plaatsen van een dakkapel 2-10-2020
2020W2376 De Ruyterstraat 40, 6712 DT Ede plaatsen van een erker 2-10-2020
2020W2377 Janny Laupmanlaan 75, 6711 XA Ede een uitbouw 2-10-2020
2020W2303 Kalverkampweg 1, 6718 WJ Ede plaatsen van een kunststoffolie tunnelkas 24-9-2020
2020W2346 Kleibos 41, 6718 HX Ede plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van  30-9-2020
  de woning en het plaatsen van zonnepanelen
2020W2369 Kraatsweg 8, 6712 DB Ede plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde 1-10-2020
2020W2323 Nieuwe Kazernelaan 77, 6711 JB Ede aanleggen van een zwembad 26-9-2020
2020W2320 Piet Romboutlaan 69, 6711 XD Ede bouwen van een woning 25-9-2020
2020W2305 Reehorsterweg 40, 6717 LG Ede plaatsen van een tijdelijke woonunit 25-9-2020
2020W2358 Schaapsweg 107, 6712 CD Ede kappen van 1 hemelboom 28-9-2020
2020W2354 Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede kappen van 1 acacia 29-9-2020
2020W2356 Bruinehorst 15, 6744 PA Ederveen kappen van 1 eik 30-9-2020
2020W2374 Oudendijk 40, 6744 PV Ederveen plaatsen van een dakkapel 2-10-2020
2020W2302 Berkhofweg 11, 6741 XP Lunteren bouwen van een berging 24-9-2020
2020W2324 Beukenlaan 11, 6741 KB Lunteren vervangen van een speeltoestel 28-9-2020
2020W2355 Dorpsstraat 35, 6741 AA Lunteren kappen van 1 beuk 30-9-2020
2020W2340 Hessenweg 83 -52, 6741 JP Lunteren plaatsen van twee dakkapellen en het verhogen  29-9-2020
  van de berging
2020W2326 Hessenweg 122, 6741 JR Lunteren plaatsen van een schuilplaats voor schapen 28-9-2020
2020W2351 Immenweg 15, 6741 KP Lunteren realiseren van een tijdelijk gronddepot 30-9-2020
2020W2349 Krommeweg 3, 6741 NK Lunteren verbouwen van de schuur 30-9-2020
2020W2357 Meulunterseweg 34, 6741 HN Lunteren kappen van 1 zomereik 24-9-2020
2020W2307 Renswoudsestraatweg 53,  afwijken van bestemmingsplan voor opslagruimte/ 10-8-2020
 6741 ME Lunteren werkzaamheden klusbedrijf
2020W2352 Beekdalseweg 2, 6731 SG Otterlo aanleggen van een natuurvijver 30-9-2020
2020W2331 Vijverlaan 1, 6731 CK Otterlo plaatsen van een hekwerk bij entree park 29-9-2020
2020W2339 Edeseweg 57, 6733 AC Wekerom realiseren van 8 appartementen in plaats van 5 appartementen  29-9-2020
  (wijziging verleende omgevingsvergunning 2020W0950)
2020W2375 Roekelseweg 29, 6733 BN Wekerom wijzigen van het bedrijf 2-10-2020

Ontwerpbesluiten (*2 Zienswijze)
Zaakcode Adres Omschrijving Datum afhandeling
2020W0983 Rijnsteeg 5, 6721 NP Bennekom gebruiken of in gebruik nemen van een bouwwerk  29-9-2020
  met het oog op brandveiligheid
2020W1554 Sportparkweg 22, 6717 LD Ede brandveilig gebruiken van BSO 28-9-2020

(*1) Zienswijze op aanvraag of melding 
omgevingsrecht
Over deze aanvragen kunt u informatie 
krijgen bij de balie Bouwen, Wonen en 
Milieu. Tegen de aanvragen kunt u geen 
bezwaar maken. Wel kunt u uw mening 
kenbaar maken door het indienen van een 
zienswijze. Dat doet u door een brief te 
sturen aan postbus 9024, 6710 HM Ede. 
De behandeling van de aanvragen start 
vanaf datum indiening.

(*2) Zienswijze ontwerpbesluiten 
college
U kunt binnen zes weken na datum van 
het ontwerpbesluit uw zienswijze indienen 
bij burgemeester en wethouders. Dat kan 
op de volgende wijze:
•  met een brief: deze stuurt u aan postbus 

9024, 6710 HM Ede;
•  mondeling door te bellen met de 

behandelend ambtenaar.

Bekendmakingen

Kijk mee
Vanwege de coronamaatregelen is er geen ruimte voor publiek in de zaal. Uiteraard kunt u de vergaderingen volgen via de regionale omroep XON en de livestream van de 
gemeente. Deze vindt u op ede.raadsinformatie.nl. Volg @RaadEde ook via Twitter en Facebook.
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Verleende reguliere vergunningen (*3 Bezwaar) 
Zaakcode Adres Omschrijving Besluit en verzenddatum
2020W1181 Heinrich Witteweg 9, 6721 AA Bennekom kappen van 2 coniferen en 1 spar 29-9-2020
2020W1921 Marijkelaan 7, 6721 GN Bennekom kappen van 1 conifeer 28-9-2020
2020W2225 Van Hoffenlaan 29, 6721 XC Bennekom vergroten van de woning 28-9-2020
2020W1998 Wildekamp ter hoogte van nr. 90,  kappen van 1 trompetboom 29-9-2020
 6721 JE Bennekom
2020W1715 Wuustersgoed 1, 6721 XW Bennekom vervangen van een dakkapel 1-10-2020
2020W1944 Dokter Hoolboomweg NS-station  kappen van 2 hartbladige elzen 28-9-2020
 Veenendaal-De Klomp, 6745 XH De Klomp
2020W1748 Apeldoornseweg ter hoogte van nr. 47,  kappen van 1 zomereik 29-9-2020
 6718 SB Ede
2020W1746 Apeldoornseweg tussen Wekeromseweg  kappen van 2 beuken 29-9-2020
 en Roekelseweg, 6718 SB Ede
2020W1132 Apeldoornseweg N204 tussen  maken van een uitweg + aanleg opslagterrein 28-9-2020
 hecometerpaal 7,0 en 7,1, 6718 SB Ede
2020W1548 Bosrand 12, 6718 ZN Ede afwijken van bestemmingsplan voor bouw garage/berging 1-10-2020
2020W1952 Eeshof 2, 6715 DL Ede verduurzamen van de woning 29-9-2020
2020W1735 Kade 23, 6718 XG Ede gedeeltelijk vervangen van een schuur 1-10-2020
2020W1922 Langenberglaan 5, 6711 HK Ede bouwen van een woning 28-9-2020
2020W1991 Margrietlaan 32, 6713 PM Ede kappen van 1 iep 29-9-2020
2020W1570 Ruisdaelstraat 11, 6717 TL Ede plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 29-9-2020
2020W1649 Sijpestein 1, 6714 DM Ede plaatsen van een serre 28-9-2020
2020W1904 Van Heutszlaan C 3946, 6711 KM Ede bouwen van een appartementengebouw met 40 woningen 28-9-2020
2020W1486 Veldhuizerbrink 24, 6712 BZ Ede kappen van 1 esdoorn en 1 eik 29-9-2020
2020W1938 Seringstraat H 4368, 6744 WZ Ederveen bouwen van een woning met bedrijfshal 29-9-2020
2020W2010 Seringstraat 39, 6744 WZ Ederveen bouwen van een bedrijfshal met bedrijfswoning 29-9-2020
2020W1955 Krommehoekseweg 4, 6741 MR Lunteren vernieuwen van de schapenstal 2-10-2020
2020W1750 Apeldoornseweg tegenover nr. 190,  kappen van 1 ruwe berk 29-9-2020
 6731 SC Otterlo
2020W1997 Edeseweg 7, 6731 AP Otterlo bouwen van twee woningen 29-9-2020
2020W1781 Haarweg 4 A, 6731 SE Otterlo vergroten van de woning 28-9-2020
2020W1977 Lage Valkseweg 75, 6733 GB Wekerom legaliseren van een paardenbak 29-9-2020
2020W1996 Otterloseweg 68 A, 6733 AN Wekerom bouwen van een woning 28-9-2020

Verlengingsbesluiten 
Zaakcode Adres Omschrijving Datum verlenging
2020W1989 Laan der Verenigde Naties 107, 6716 JC Ede kappen van 1 apenboom 28-9-2020
2020W2023 Ruijsstraat 19, 6712 ED Ede plaatsen van een dakopbouw 30-9-2020
2020W2015 Sportlaan 22, 6717 LB Ede verbreden van de uitweg 30-9-2020
2020W1889 Stationsweg 100, 6711 PX Ede bouwen van een berging en carport 2-10-2020
2020W1756 Meulunterseweg 110 A, 6741 HP Lunteren bouwen van een overkapping en schutting 2-10-2020
2020W2307 Renswoudsestraatweg 53,  afwijken van bestemmingsplan voor opslagruimte/ 2-10-2020
 6741 ME Lunteren werkzaamheden klusbedrijf

Ingetrokken aanvragen voor verlening 
Zaakcode Adres Omschrijving Datum besluit
2018W1198 Klomperweg 125, 6741 PG Lunteren handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 30-9-2020

Geaccepteerde meldingen
Zaakcode Adres Omschrijving Datum besluit
2020M0267 Horaplantsoen 2, 6717 LT Ede oprichten en in werking hebben van een autowasplaats 30-9-2020
2020M0238 Schabernauseweg 11, 6718 XE Ede veranderen door uitbreiding van bedrijfshal 1-10-2020
2020M0224 Bruinehorst 34, 6744 PB Ederveen melden beëindigen bedrijfsmatig houden van  1-10-2020
  landbouwhuisdieren
2020M0242 Harderwijkerweg 36, 6732 ER Harskamp oprichten en in werking hebben van een dieselinstallatie 1-10-2020

Vergunningsvrij
Zaakcode Adres Omschrijving Datum besluit
2020W1985 Groevenbeek 11, 6715 HC Ede kappen van 1 lariks en 1 sierkers 28-9-2020

(*3) Bezwaar college  
Bent u belanghebbende? Dan kunt u 
binnen zes weken na datum van het 
besluit een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. Dit doet u:
•  met het webformulier ‘Bezwaarschrift 

indienen’ op www.ede.nl/bezwaarmaken; 
of

•  met een brief: deze stuurt u aan postbus 
9022, 6710 HK Ede.

Zodra het besluit in werking treedt, kan de 
vergunninghouder de activiteit uitvoeren. 
Als u bezwaar maakt, blijft het besluit 
geldig totdat het bezwaar behandeld is. 
Kunt u niet zo lang wachten? Dan kunt u 
de Rechtbank Gelderland vragen om een 
voorlopige voorziening. Dit doet u:
•  met het webformulier op https://loket.

rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20
procederen/33; of

•  met een brief: deze stuurt u aan 
Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 
6800 EM Arnhem

(*4) Inspraak ontwerpbesluiten B&W
U kunt binnen zes weken na datum van 
het ontwerpbesluit uw zienswijze indienen 
bij burgemeester en wethouders. Dit doet 
u:
•  met een brief: deze stuurt u aan postbus 

9022, 6710 HK Ede;
•  mondeling door te bellen met de 

behandelend ambtenaar.

 

Overige bekendmakingen
Omschrijving
Het aanbrengen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats 
nabij de woning Jaarsveld 45  in Ede. 
 

Het aanbrengen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats 
nabij de woning Paul Gabriëlstraat 44 in Ede.

Soort
Individuele  
gehandicapten-
parkeerplaats

Individuele  
gehandicapten-
parkeerplaats

Datum ter inzage
7-10 t/m 

4-11-2020

7-10 t/m 
4-11-2020

status
(*4) Inspraak

(*4) Inspraak

Inzien bekendmakingen
Wij publiceren onze bestemmingsplannen, verordeningen, regelingen en vergunningen in het kort in de krant. U vindt de volledige 
plannen en vergunningen op de website www.ede.nl/bekendmakingen of op zoek.officielebekendmakingen.nl. Of maak een afspraak 
bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu om de plannen in te zien. Bel hiervoor 14 0318.
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KORTINGSBON VOOR EEN REGENTON!

STICHTING

WWW.STEENBREEK.NL

Tegen inlevering van deze bon krijg je bij ons direct 

€ 35 
korting op een regenton naar keuze!

Deelnemende bedrijven:

De Driesprong-Ede
Tuincentrum & Hoveniersbedrijf
Wekeromseweg 30, Ede

Harkes Tuincentrum
Klinkenbergerweg 29, Ede

TEGAPO
Apeldoornseweg 93b, Otterlo

Naam:

Straat:

Postcode | Woonplaats:

E-mailadres:

Per huishouden maximaal 1 bon. Alleen bij de deelnemende bedrijven. 
Deze bon is geldig van 12 tot en met 31 oktober 2020.. 
Deze actie geldt uitsluitend voor inwoners van gemeente Ede. 

Deze gegevens worden gebruikt om de verspreiding van regen-
tonnen binnen onze gemeente  in beeld te brengen. Geef hier 
toestemming wanneer wij u mogen benaderen voor vragen over 
klimaatacties.

Regenwater vang je heel makkelijk op in een regenton. Zo heb je altijd een voorraad water 
voor je (tuin)planten wanneer het een tijdje droog is. Bovendien komt dit regenwater niet 
meer in het riool terecht en hoeft dus niet onnodig gezuiverd te worden. Vandaar dat de 

gemeente Ede graag korting geeft op de aanschaf van een regenton. 

WWW.EDE-NATUURLIJK.NL/GROENWEEK
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