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GEMEENTE & POLITIEK
Werk aan de
weg in Ede
Werkzaamheden Ede
Kweeklustlaan, Buurtmeestersweg en Langenberglaan:
Tot en met 20 september
voeren we riolerings- en onderhoudswerkzaamheden
uit aan de Kweeklustlaan,
de Buurtmeestersweg en de
Langenberglaan.
Pieter de Hooghstraat: Van
19 augustus tot en met 18
november voeren we werkzaamheden uit aan de Pieter
de Hooghstraat, tussen de
Gerard Doustraat en de Albert Cuypstraat.
Zandlaan: Van 29 augustus
tot en met 25 oktober werken
we aan de reconstructie van
de Zandlaan, tussen de Diedenweg en de Bovenbuurtweg. Dit gebeurt in twee
fases. Het westelijke deel is
van 29 augustus tot en met 3
oktober gesloten. Het oostelijk deel van 3 oktober tot en
met 25 oktober.

‘Te hoog bobo gehalte bij
Airborne Taptoe’
Burgerbelangen heeft
schriftelijke vragen
gesteld aan het college
van B & W over het
verdwijnen van de gratis
staandplaatsen bij de
Airborne Taptoe.
EDE - Fractievoorzitter Ru-

ben van Druiten: Onze fractie heeft vernomen dat er en-

kele kleine infrastructurele
wijzigingen zullen worden
toegepast aan het taptoeter-

‘HERDENKEN IETS
WAT DE HELE EDESE
SAMENLEVING
AANGAAT’
rein. Kleine wijzigingen met
een grote impact wat onze
fractie betreft. Wij vinden

het positief dat de ingang
voor de muziekkorpsen is
aangepast alsmede dat de
in- en uitgang niet meer gelegen zijn aan de drukke
Molenstraat, maar had dit
niet anders gekund? Deze
aanpassingen betekenen in
de praktijk dat er rond het
terrein geen plaats meer is
voor de vele mensen die gratis de traditionele militaire
taptoe kwamen aanschou-

wen. De Airborne Taptoe is
onderdeel van het herdenkingsprogramma rond de
operatie Market Garden in
1944. Wat onze fractie betreft is herdenken iets wat
de hele Edese samenleving
aangaat.’’ Burgerbelangen is
bang dat het spektakel een te
hoog “bobo gehalte” krijgt.
De partij hoopt op een spoedige beantwoording van het
college
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Struikelsteen voor omgekomen Joods echtpaar

Werkzaamheden De Klomp
Spoortunnel: Van 26 augustus tot en met 1 oktober
voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de
tunnel onder het spoor door,
in De Klomp. U kunt wel
door de spoortunnel wandelen of fietsen.

Uw kleur specialist
Bellestein 17 T: 0318 637448
E: receptie@2kappers.nl
WWW: 2kappers.nl

Archief
gemeente Ede
EDE - Het Gemeentearchief
bewaart de archieven van
de gemeente Ede en gemeente Scherpenzeel. Daarnaast
bevat het vele archieven
van particulieren en instellingen uit de gemeente Ede.
Het grootste deel van deze
archiefstukken is openbaar
en kunt u bekijken in onze
studiezaal.



Ook op de website www.
ede.nl/gemeentearchief is
veel informatie te vinden.

Agenda
gemeente Ede
Donderdag 12 september:
Politieke Dag Ede: 19.00 uur.
Raadhuis Bestuurscentrum,
Bergstraat 4 in Ede.
Maandag 16 september:
Spreekuur
wethouders:
09.00 - 10.00 uur. Aanmelden tot vrijdag 13 september
13.00 uur via telefoonnummer 0318-140318.

Kinderen van de Cavaljeschool kijken toe hoe Ben Verduijn samen met Rita Karssenberg en de heer Heijeen struikelsteen
onthullen aan de Molenstraat, vlak voor het ING-gebouw. Dit ter nagedachtenis aan het echtpaar Leijdesdorﬀ dat op deze plek
ondergedoken was bij de familie Karssenberg. Rita Karssenberg: “Ik zie het ook als een eerbetoon aan mijn ouders.” De vader
van initiatiefnemer Ben Verduijn was betrokken bij het onderbrengen van Joodse gezinnen, zo ook de familie Leijdesdorﬀ. De
Struikelsteen wordt geschonken en geplaatst door E.M. Heij ‘Grafsteenonderhoud en renovatie’.

Mark Obbink nieuw raadslid voor CDA Ede
EDE - Tijdens de komende
raadsvergadering van 12
september zal Mark Obbink
worden geïnstalleerd als
raadslid voor het CDA.
Mark Obbink, 45 jaar is in
het dagelijks leven werkzaam als ruimtelijk ont-

werper en planvormer bij
Dienst Landelijk Gebied
(DLG) te Arnhem. Met veel
plezier woont Mark aan het
Proosdijpark in Ede samen
met zijn vrouw Agnes en de
kinderen Anna Jane en Alex
Tivadar.Mark heeft zich in

de afgelopen jaren ingezet
voor een beter leefklimaat
in Veldhuizen. Met name
als bestuurslid en voorzitter
van de Buurtbelangen Vereniging Steinwijk en mede
initiatiefnemer van Ede
Veldhuizen Cultinair en als
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lid van het regieteam wijkwaardebonnen Veldhuizen.
Geeske Telgen
Mark Obbink is de opvolger
van Geeske Telgen die per
september de raad heeft verlaten

Politieke Dag Ede: iedere donderdag
EDE - U bent welkom bij de
Politieke Dag Ede. Vanaf
september 2013 start de gemeente met de Politieke Dag
Ede. Bijna wekelijks vergadert de gemeenteraad op
donderdag. De eerste vergaderingen zijn op 12 september 2013 in het Raadhuis,
Bergstraat 4.

Prachtige Ride for the Roses
De 16e editie van de Ride for the Roses vond zondag plaats.
Indrukwekkende cheques werden aangeboden, ook van
Edese initiatieven, zoals van goudsmid Miriam Klaassen en
de horeca-ondernemers van het Museumplein. Vanuit Ede
waren veel vrijwilligers bij het evenement actief.

Agenda
besluitvormende
vergadering
De vergadering begint om
19.00 uur. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:
Installatie nieuw te benoemen raadslid.
Bouwkrediet renovatie gymzaal Van Zantenstraat.
Wijziging van de Veror-

dening van de Commissie
voor de bezwaarschriften.
De wijziging gaat over het
instellen van een proefperiode voor de leden.
Wijziging bestemmingsplan
Otterloseweg 54-56 Wekerom. Op deze percelen wordt
een mestvergistingsinstallatie gebouwd.
Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Woonzorgzone Smachtenburg Harskamp.
Agenda oordeelvormde vergadering
De vergadering begint om
20.15 uur. De raad praat en
debatteert over de volgende
onderwerpen:
Elektronische
publica-

tie. Vanaf 2014 publiceert
Ede zoveel mogelijk de gemeentelijke
regelgeving,
bekendmakingen, bestemmingsplannen en verkeersbesluiten elektronisch.
Bestemmingsplan Veldhuizen A, locatie Kranenburg.
Het verouderde schoolgebouw verdwijnt. Op de vrijkomende plek komen maximaal 34 grondgebonden
woningen.
Informatieve presentaties
Vanaf 21.00 uur worden
twee presentaties gegeven.
Toelichting van de rekenkamercommissie op het onderzoeksrapport over leningen
aan derden. Voortgangsnotitie over Edese musea.

Voor al uw haarwerk
Levering via alle ziektekostenverzekeraars
Bellestein 19
T:0318 637448
E: info@haar2.nl
WWW: haar2.nl

