Jaarverslag 2020 Dorpsraad Bennekom

Bennekom, Juni 2020
Bestuur Dorpsraad Bennekom
Email
: info@dorpsraadbennekom.nl
Website : www.dorpsraadbennekom.nl
Facebook: DorpsraadBennekom
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1. Samenstelling bestuur Dorpsraad
De bestuursleden zijn Monique Emmen, Ceiloi van Deutekom (VZ), John Kisters (PM), Nicole van
Hattum, Tinie Koldenhof, Ben Scherrenburg, Henk van Veldhuisen en Leon van der Deijl
bestuurslid. De actuele samenstelling van het bestuur is opgenomen op onze website
(www.dorpsraadbennekom.nl).
1.1 Werkgroepen
Om de toenemende activiteiten het hoofd te kunnen bieden en nog beter te weten wat er in ons
dorp speelt, zijn wij doorlopend op zoek naar Bennekommers die ons willen helpen. Inmiddels
hebben zich diverse Bennekommers aangemeld om ons op projectbasis te komen helpen.
We hebben een aantal werkgroepen met specifieke aandachtsgebieden: Groen(voorzieningen),
Zwerfafvalbrigade, Ruimtelijke Ordening w.o. wonen & werken, Verkeer(veiligheid) en het Sociaal
Domein. Uiteraard zijn alle Bennekommers welkom om op deze wijze het leefklimaat in Bennekom
in stand te houden en daar waar nodig c.q. mogelijk te verbeteren.
1.2 E-mailadressen van leden, verenigingen en organisaties
Het op orde houden van alle e-mailadressen van leden en aangesloten verenigingen en
organisaties blijft een kwestie van zorg. Vaak bereiken mutaties ons niet. Voortaan onderhouden wij
het ledenbestand via Mailchimp. Onze distributielijst en ledenlijst is een lijst. Wij doen een beroep
op iedereen om ons te voorzien van de juiste E-mailadressen. U kunt uw gegevens en mailadres
zelf aanpassen via Mailchimp. Komt u hier niet uit, stuur uw bericht dan naar:
info@dorpsraadbennekom.nl
1.3 Infogids en Website
In 2020 is er helaas geen infogids uitgekomen, doordat de advertenties door COVID achterbleven.
Wij hopen dat er in 2021 weer een uitgave komt.
De Infogids wordt onder alle Bennekommers verspreid en kan zo nodig bij een aantal Bennekomse
bedrijven, Bruna en Novita, worden opgehaald. Nieuwe bewoners krijgen de Infogids ook bij de
afdeling Burgerzaken in Ede uitgereikt.
Op onze website vindt u nuttige informatie over Bennekom en de Dorpsraad. We nodigen alle
verenigingen en instellingen uit om ons te voorzien van informatie die we dan op onze website
kunnen opnemen. Onze website dient als basis voor onze Infogids. Deze informatie kan naar
info@dorpsraadbennekom.nl
1.4 Facebook
Met onze eigen facebookpagina spelen we in op de actualiteit. De berichten staan ook op onze
website en zijn dus ook voor mensen die geen gebruik maken van Facebook te lezen.
2. Ontwikkelingen in 2020
Het afgelopen jaar is de Dorpsraad met haar werkgroepen gehinderd door het Corornavirus. Veel
fysieke bijeenkomsten konden niet doorgaan en andere activiteiten moesten zich aanpassen.
Enkele ontwikkelingen in en om Bennekom, die de aandacht trokken, worden hieronder
beschreven. De Dorpsraad was hier op enigerlei wijze bij betrokken.
De Dorpsraad heeft in 2020 onder meer in de volgende projecten geparticipeerd;
2.1 Verkeersprojecten: De Parklaan; Snelfietsroute (SFR); (Sluip)verkeer Bennekom (Oost);
Verkeersplan Bennekom, Bereikbaar Wageningen
2.2 Lokale Ruimtelijke Ordening (projecten);
2.3 Vraagt U Maar!
2.4 Sociaal Domein
2.5 Groen
2.6 Omgevingsvisie
2.7 Overige projecten
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2.1 Verkeersprojecten
i. De Parklaan (huidige Edese- en Bennekomseweg)
De uitvoering van de Parklaan is gestart en de omlegging van de Poortwachter richting Arnhem is
gereed.
Omdat de gemeente aan veel van onze bezwaren tegemoet is gekomen, hebben wij als Dorpsraad
de wijzigingen van harte gesteund en de ‘definitieve’ versie van de Parklaan is hiermee ons inziens
een aanzienlijke verbetering t.o.v. het oorspronkelijke plan.
Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen ons in blijven zetten voor de Bennekomse
belangen als de Parklaan wordt uitgevoerd. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het zo
veilig en ‘groen’ mogelijk maken van het traject. Ook zullen we kritisch kijken naar de effecten op de
verkeersdoorstroming (denk o.a. aan sluipverkeer) in Bennekom.
ii. Snelle (of door-) fietsroute Ede-Wageningen (SFR)
De Dorpsraad heeft in dit proces altijd kritisch gekeken naar het effect van een route op: veiligheid
van verkeer en inwoners, voldoende verkeersdoorstroming (ook in samenhang met de beoogde
Parklaan) en groenvoorziening (zo min mogelijk aantasting van bomen en ander groen)
Eind 2017 heeft de ambtelijke werkgroep een voorkeursroute aangewezen (globaal EdesewegDorpsstraat-Bovenweg), waar wij – gelet – op de hiervoor genoemde criteria onze
bedenkingen/zorgen bij hadden.
Ondertussen is meermaals gebleken dat er vanuit Bennekom veel bezorgdheid en weerstand is
over/tegen deze voorkeursroute en dat is ook tot de Edese politiek doorgedrongen. Dit heeft in
2018 geleid tot een aantal discussies tussen de gemeente en Bennekomse burgers en
belangengroepen, met als uitkomst een wezenlijke aangepaste SFR. Zo blijft o.a. aan beide zijden
van de Edeseweg het fietspad bestaan (met enkele aanpassingen), worden de rotondes veiliger
gemaakt en wordt doorgaand fietsverkeer gestimuleerd om de Kerkhoflaan te nemen in plaats van
door de Dorpsstraat te rijden. Eén van de wijzigingen van 2020 was de rotonde bij het Bart van
Elstpalntsoen. Deze wordt overzichtelijker door deze iets richting het westen te plaatsen. Dit kost
wel een markante boom. De Bovenweg/Grintweg wordt definitief een fietsstraat . Dit betekent 30 km
en de auto is hier te gast. Er komt een aftakking naar de WUR.
In 2021 verwachten we de uitvoeringstekeningen te kunnen beoordelen van de doorfietsroute.
iii. Sluipverkeer Bennekom-Oost
In 2020 zijn er maatregelen uitgevoerd tegen het sluipverkeer en hardrijden in Bennekom Oost. In
2017 is door de gemeenteraad een motie aangenomen om maatregelen te nemen tegen het
sluipverkeer en hardrijden in Bennekom-Oost. Inmiddels is met de bewoners een aantal
maatregelen uitgevoerd en zijn er drempels geplaatst op de vossenweg. De Dorpsraad volgt dit
proces en de evaluatie die gehouden gaat worden. We kijken dan ook naar de effecten van de
maatregelen op andere delen van Bennekom. In dat kader zijn we ook een voorstander van een
integrale benadering van de verkeersproblematiek die Bennekom heeft en nog te wachten staat
(denk daarbij o.a. aan de Parklaan, snelle fietsroute, maar ook de toenemende verkeersdruk door
groei van de WUR, Foodvalley-initiatieven en algemene economische groei. Hiervoor ie nog in
2020 een verkeerswerkgroep Bennekom samengesteld, maar die is nog niet bijeen geweest.
iv. Verkeersplan Bennekom
Met de gemeente zijn we in overleg om, samen met betrokken Bennekommers, tot een integraal
verkeersplan te komen. De werkgroep is in 2020 gevormd, maar kon helaas door COVID niet
starten met een fysieke bijeenkomst. Ons doel is om hier in 2021 verder mee te gaan. In 2020 is er
mee gekeken naar de inrichting van het nieuwe kruispunt bij de Molenstraat/ Commandeursweg.
2.2 Lokale Ruimtelijke Ordening (projecten)
Steeds vaker wordt de Dorpsraad betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van wonen en
werken. Onze rol richt zich met name op het toetsen van de projecten op het algemeen belang van
Bennekom en de gevolgde processen. Zo zijn we betrokken bij de ontwikkeling van het voormalige
gebied van Jehova’s, Bennekom West, hoek van Dreeslaan met van Balverenweg en de
herontwikkeling van Albert Hein.
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2.3 Vraagt U Maar!
In 2017 een Pilot is gestart voor een Burgerloket in Zorgpunt Bennekom.
In deze Pilot, onder de naam Vraagt U maar (VUM), werken wij samen met de gemeente,
Malkander, Opella, de wijkagenten en Zorgpunt Bennekom. In 2018 is het project geëvalueerd
en is besloten om door te gaan. Het loket van VUM is maandag- en woensdagochtend geopend
en wordt door vrijwilligers gerund.
Het gemeentelijk loket is door bezuinigingen uit het Cultureel Sociaal Centrum ’t Laag in het
gebouw van Collage aan de Hogeweg/Kierkamperweg verdwenen. Gelet op het feit dat er eerder
meer als minder behoefte is aan voorzieningen in ons dorp leek ons dat een ongewenste
ontwikkeling.
2.4 Sociaal Domein
Dorpsraad Bennekom zit bij het gebeid overleg met alle sociale partners zoals het wijkteam,
Malkander en de wijkagenten. Hierin worden de sociale zaken in Bennekom besproken. Op pagina
4 gaan we hierop in. Met het wijkteam is een witte voetjes actie opgezet om mensen bewust te
maken dat zij hun deuren op slot moeten doen. Daarnaast is er een plan gemaakt om verbinding
tussen mensen te stimuleren in de wijken waar problemen zijn. Met Malkander is er een Corona
Flyer gemaakt en bezorgd bij ouderen in Bennekom.
2.5 Groen
De bijeenkomst van de Dorpsraad Bennekom met Levend Landschap (2017) waarbij we in
samenwerking met Landschapsbeheer Gelderland en inwoners werken aan het verfraaien en
versterken van het gebied, heeft twee succesvolle projecten opgeleverd: de opruimbrigade
Bennekom met coördinator, een groep enthousiaste vrijwilligers die het zwerfafval rondom
Bennekom verzamelt. Daarnaast is er Bloemrijk Bennekom. Deze groep heeft in 2020 de
boomsingels in het dorp met planten verfraaid en de bloembakken bij de parkeerplaats bij de oude
kerk. De Dorpsraad helpt deze twee initiatieven waar dat kan.
Sinds 2020 werkt de Dorpsraad met de andere Dorpsraden en de gemeente aan de uitgangspunten
voor de omgevingsvisie van de gemeente Ede . Als input gebruiken we week de structuurvisie die
in 2017 samen met ons eigen dorp is ontwikkeld. Het doel van de Dorpsraad is dat er een visie
komt die gedragen wordt door de inwoners van Bennekom. Uiteindelijk komen alle ruimtelijke
plannen en milieuwetgeving uit in één nieuw te vormen wet; de omgevingswet (2022)
2.7 Andere projecten
Daarnaast heeft de Dorpsraad gesprekken gevoerd rondom de Regionale Energiestrategie en over
het groen beleidsplan. Vanuit de Dorpsraad volgen we de ontwikkelingen rondom duurzame
energie en houden we in de gaten of de stem van de burgers voldoende gehoord wordt. De
Dorpsraad speekt ook met de gemeente en de andere Dorpsraden over de rol van de Dorpsraad.

3. Openbare Dorpsraadbijeenkomsten
Bennekommers, verenigingen, ondernemers, organisaties en bestuursleden vormen samen de
Dorpsraad. De Openbare Dorpsraadbijeenkomsten zijn vrij toegankelijk, waarbij eenieder zijn
mening over diverse onderwerpen kenbaar kan maken. In 2020 hebben wij een virtuele Algemene
ledenvergadering georganiseerd.
4. Samenwerking
4.1 Samenwerking Gemeente Ede
In 2020 hebben we regelmatig overleg gehad met de wethouders Jan Peter van der Schans,
Willemien Vreugdenhil, Peter de Pater Geert Ritsema en Lex Hoefsloot en Leon Meijer (over jeugd
en huisartsenzorg)
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Belangrijke dossiers zijn nog altijd de Parklaan, Snelle fietsroute, verkeersplanning, Regionale
Energiestrategie, groenvoorziening, omgevingswet en ontwikkeling ruimtelijke ordening. Ook het
sociaal domein staat steeds vaker op de agenda. Tot onze tevredenheid zien de wethouders een
prominentere rol voor de Dorpsraden. Zodat we eerder en vaker bij plannen over ons dorp
betrokken worden. Over de feitelijke invulling en de wijze waarop alle Wijk- en Dorpsraden bij
plannen en uitvoering van werkzaamheden zullen worden betrokken, hebben wij met de
wethouders afspraken gemaakt. Wij worden eerder betrokken zodat wij de gelegenheid hebben om
in Bennekom met belanghebbenden af te stemmen. Wij zien dat onder meer in de vorm van een
Platform waarbij de belanghebbenden worden samengebracht om van daaruit aanbevelingen te
doen aan de gemeente(raad). Daarnaast hebben we gesprekken met verschillende ambtenaren.
Beleidsambtenaren, afdelingshoofden en ambtenaren uit de uitvoeringsorganisatie.
4.2 Samenwerking met het Wijkteam) en externe organisaties
Het Wijkteam Bennekom- Ede-Zuid heeft als rol en taak bewoners te stimuleren en ondersteunen
bij initiatieven die zij willen ondernemen. Het Wijkteam werkt daarbij vanuit een Wijkagenda waarin
de thema's staan benoemd waarvan bewoners hebben aangegeven deze belangrijk te vinden en
aan mee willen werken, zoals: Veilig wonen en ondernemen; Aantrekkelijk wonen; Activiteiten voor
Jong en oud; Zorgen voor elkaar; Contact, communicatie en ontmoeting. Het uiteindelijke doel is
om samen met bewoners te werken aan een fijne leef- en woonomgeving met zorg en aandacht
voor elkaar.
Het Wijkteam staat onder leiding van onze Gebiedsmanager Riëtte Zonnenberg (tot april 2021) en
is organisatorisch samengevoegd met Ede-Zuid. Hier werken de volgende organisaties samen:
Gemeente Ede, Politie, Woonstede, Malkander v/h Welstede en Senioren Welzijn Organisatie,
Icare, Opella en SportService Ede.
Op onderdelen werkt het wijkteam samen met vele en diverse andere organisaties, o.a. scholen,
kerken, bewoners (organisaties), verenigingen en buurthuizen.
Onze Wijkbeheerder is Rinus Boortman. Hij houdt zich bezig met de Openbare ruimte en is
bereikbaar via rinus.boortman@ede.nl
Met het Wijkteam kan op meerdere manieren contact worden gelegd.
Telefoon: 140318
E-mail: wijkteam.zuid@ede.nl
Website: www.ede.nl\wijkwerk
4.3 Samenwerking met andere gemeentelijke en externe organisaties
Daarnaast werken we ondermeer samen met het Sociaal Cultureel Centrum ’t Laag, de
Ondernemersvereniging Bennekom, de Fietsersbonden in Ede en Wageningen, de Stichting
Milieuwerkgroepen Ede e.o., De Kraats en Nergena en hebben wij regelmatig contact met politieke
partijen, maar vooral met onze Bennekomse raadsleden.
Bovendien hebben we zitting in een aantal overlegorganen of werkgroepen zoals:
•
Snel(le) Fietsroute Ede-Wageningen;
•
Verkenning Bennekom (Oost);
•
KennisAs Ede –Wageningen;
•
Klankbordgroep bereikbaarheid Wageningen;
•
Werkgroep (sluip)verkeer Bennekom (Oost).
•
Omgevingsvisie
4.4 Communicatie/Bennekoms Nieuwsblad

De Dorpsraad zet zich in voor de leefbaarheid in Bennekom. Vanuit dat gezamenlijk belang schakelt ze
tussen dorp en de gemeente. De Dorpsraad stimuleert en faciliteert inwoners om bij te dragen aan de
leefbaarheid van ons dorp.

Voor onze mening- en besluitvorming is het van belang dat wij input van de Bennekommers krijgen.
Hoewel we regelmatig, vooral via mail en facebook, worden benaderd, stellen wij persoonlijk
contact ook zeer op prijs.
In 2020 hebben we regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, via onze column
‘Dorps(p)raad’, in het Bennekoms Nieuwsblad onderwerpen onder de aandacht te brengen.
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5. Financiën 2020
De Dorpsraad begon het jaar 2020 met een saldo/reserve van in totaal € 8621,18.
De inkomsten bedroegen 2.700,44
De uitgaven bedroegen in totaal € 1.684,11
Het resultaat over 2020 bedroeg € 1.016,33 en wordt toegevoegd aan de reserves.
De penningmeester heeft een gesprek met de Kascommissie (Jolande van Nieuwkerk & Eva van Drie)
gehad, zodat zij de jaarrekening en het bankoverzicht kan controleren. Wij vragen haar of zij de ALV
kan adviseren om de penningmeester decharge voor 2020 te verlenen.
Financiële afrekening over 2020
Reserve/saldo per 31-12-2020
(spaarrekening en rekening-courant
tezamen)
Banksaldo per 1 januari 2020
Verandering liquide middelen*
Banksaldo per 31 december 2020

€ 8621,18
€ 1819,92 -/€ 6801,26

* Verandering liquide middelen: dat is het resultaat 2020 minus de door gemeente Ede eind 2019
gestorte subsidie voor het jaar 2020 (€ 2700) en de vergaderkosten over nov. en dec. 2019 die in
2020 zijn betaald (€ 136,25)
2019

Begroting
2020

2020

Begroting.
2021

Ontvangsten:
Subsidie gemeente:
Rente
Totaal Ontvangsten

€ 2.700
€
0,40
€ 2.700,40

€ 2.700

€
€
€

2.700
0,44
2.700,44

€ 2.700

Uitgaven:
Bestuursvergaderingen
Bestuurskosten
Bank kosten
Algemene vergaderingen
Andere kosten
Totaal Uitgaven

€
€
€
€
€
€

1045,70
574,84
120
119,49
50,00
1790,03

€ 1.000
€ 500
€ 120
€ 800
€ 280
€ 2.700

€
€
€

570,70
848,82
119,39

€
€

145,20
1.684,11

Resultaat

€

910,37

€ 1.016,33
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€ 2.700
€
€
€
€

700
600
120
800

€ 2.220
€

480

6. Agenda Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Bennekom
Datum
Plaats

: Maandagavond 5 juli 2020 van 19.30 - 20.15 uur
: De Brink (zaal 1-2) Brinkstraat 39, Bennekom Team inbel link:

Inloop met koffie & Thee;
19.15 uur
1. Opening;
19.30 uur
2. Vaststellen en goedkeuren van Notulen en het Jaarverslag 2020
19.35 uur
3. Bespreken van het Financieel Jaarverslag 20120 door John Kisters 19. 50 uur
- Bevindingen van Kascommissie Jolanda van Nieuwkerk & Eva van Rie;
- Decharge Bestuur
- Benoeming van Kascommissie 2021
5. Rondvraag
6. Afsluiting Algemene Ledenvergadering met een drankje.
20.00 uur

7. Notulen ALV Dorpsraad Bennekom Z7 september 2020 – De Brink & Teams
Aanwezigen: Charles Groen, Erik van Leeuwen. Coby van Hattum-Richters, Bea Onderstal,
Herman Onderstal. Jolande van Nieuwkerk, Jan Pongers, Evert Jochemsen, Heereluurt Heeres
Dorpsraad: Ceiloi van Deutekom, Monique Emmen, Nicole van Hattum, Ben Scherrenburg, Tinie
Koldenhof, Leon van der Deijl, Henk van Veldhuisen
Opening: Om 19.30 uur opent kandidaat voorzitter Ceiloi van Deutekom de vergadering en heet de
7 aanwezigen van harte welkom. John Kisters heeft zich afgemeld.
Vaststellen notulen ALV: De ALV stelt de notulen van de vorige vergadering vast.
Introductie en benoeming bestuursleden: De nieuwe leden stellen zichzelf voor. Dit zijn Ben
Scherrenburg, Tinie Koldenhof, Leon van de Deijl en Henk van Veldhuisen. De kandidaat voorzitter
Ceiloi van Deutekom stelt zicht voor. Het bestuur vraagt de ALV de benoeming te bekrachtigen. De
ALV gaat akkoord met de benoemingen.
Financieel Jaarverslag 2019: Het financieel jaarverslag 2018 is door de Kascommissie, Jolande
van Nieuwkerk, gecontroleerd en goed bevonden. Zij heeft daarnaast een aantal adviezen gegeven
over de inrichting van het bestuur. Een lid vraagt wat er gebeurt met het grote bedrag aan kasgeld.
Het bestuur zal dit bespreken in haar vergadering. De leden verlenen de het bestuur zonder
verdere opmerkingen decharge.
Jolande van Nieuwkerk en Eva van Drie melden zich aan als Kascomissie
Het bestuur vraagt akkoord voor de begroting van 2020. De ALV gaat hier mee akkoord
Bespreken van het Jaarverslag 2018:
Bij het bespreken van het jaarverslag hebben we het over het opzetten van de werkgroep verkeer.
Tinie Koldenhof legt het proces uit en doel van de werkgroep uit. Een lid maakt de opmerking dat
het vanuit Bennekom oost lang heeft geduurd. Een ander lid geeft aan dat ze het wel vindt
meevallen met de drukte op de vossenweg. Een ander lid geeft aan dat er veel verkeerd wordt
geparkeerd bij de Kerkstraat en op andere plekken in het centrum en vraagt of wij dit met de
wijkagent willen bespreken.
Rondvraag:
Wat is Mailchimp: Dat is het systeem waarmee wij de leden en emaillijst beheren
Sluiting: De voorzitter sluit om 20.05 uur de vergadering, dankt de leden voor hun komst en inbreng
en nodigt ze uit voor een drankje.
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