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In 2018 zijn Nicole van Hattum en Arnoud Smits in de algemene ledenvergadering als bestuurslid 
benoemd. Daarnaast is Karin Dekker wegens verhuizing uit Bennekom per 14 mei 2018 teruggetreden 
als bestuurslid. De samenstelling van het bestuur per 31 december 2018 is opgenomen onder punt 6. 

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), 
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. Wij doen een beroep op iedereen om ons te 
voorzien van de juiste E-mailadressen. Graag uw bericht naar: info@dorpsraadbennekom.nl 

1.3 Infogids en Website 
Ook in 2018 kon, in uitstekende samenwerking met Drukkerij Mulder uit Wageningen, de gids worden 
uitgegeven. 
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. 

2. Ontwikkelingen in 2018 
Enkele ontwikkelingen in en om Bennekom, die de aandacht trokken, worden hieronder  
beschreven. De Dorpsraad was hier op enigerlei wijze bij betrokken. 
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De Dorpsraad heeft in 2018 onder meer in de volgende projecten geparticipeerd; 
2.1  De Parklaan; 
2.2  De Snelle fietsroute Ede-Wageningen (SFR); 
2.3  (Sluip)verkeer Bennekom (Oost);  
2.4  Baron van Wassenaerpark (voormalig Opella-terrein);  
2.5  Verkiezingsdebat; 
2.6  Lokale Ruimtelijke Ordening (projecten);  
2.7  Kleinschalige projecten;  
2.8  Vraagt U Maar! 

2.1 De Parklaan (huidige Edese- en Bennekomseweg) 
In 2012 is de Gemeenteraad, ondanks de vele bezwaren, protesten en (budgettaire) onduidelijkheden, 
alsnog akkoord gegaan met het Bestemmingsplan Parklaan. Wij hebben ons samen met andere 
belangenorganisaties als bewonersverenigingen uit Ede en Bennekom, Milieuorganisaties als het 
Geldersch Landschap, de Gelderse Natuur-en Milieufederatie, en de Stichting Milieuwerkgroepen Ede 
en omstreken, Historische Vereniging Oud Bennekom en de Fietsersbond verenigd in de Werkgroep 
Parklaan Anders. Onze bezwaren hebben er toe geleid dat de Gemeente een nieuw bestemmingsplan 
moet maken. Helaas zijn de vooruitzichten op een sterk verbeterd bestemmingsplan gering.  

Eind 2015 is het “gewijzigde” bestemmingsplan door de gemeenteraad aangenomen.  
Enkele belangengroepen en burgers hebben hier vervolgens beroep tegen ingesteld bij de Raad van 
State. In een tussenuitspraak heeft de RvS in 2016 op een aantal punten twijfels geuit over de vraag of 
de gemeente Ede voldoende zorgvuldig is geweest in haar besluitvorming. In 2018 hebben de 
bezwaarmakende partijen met de gemeente Ede een convenant opgesteld, waarin de gemeente een 
aantal belangrijke concessies doet m.b.t. de uitvoering van de Parklaan. Zo wordt het bijv. (in eerste 
instantie)  een twee-baansweg met een maximumsnelheid van 50km en komt er (vanaf de A12 gezien) 
geen afslag naar Bennekom. Daardoor komt er i.p.v. een grote kruising een T-splitsing. Daarnaast blijven 
fietsers uit de richting Ede het fietspad aan de westzijde gebruiken om Bennekom binnen te rijden en 
wordt de beoogde fietstunnel rechter, korter en dus veiliger en gebruiksvriendelijker. Aan de 
Bennekomse kant van de A-12 komt een rotonde zodat fietsers veiliger kunnen oversteken.  Ook is er 
een aantal verbeteringen t.a.v. het groen opgenomen. Omdat de gemeente hiermee aan veel van onze 
bezwaren tegemoet is gekomen, hebben wij als Dorpsraad deze 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.      

2.2 Snelle (of door-) fietsroute Ede-Wageningen (SFR) 
Al vanaf begin 2014 zijn we als Dorpsraad betrokken bij de werkgroep ‘Snel(le) fietsroute’ (SFR). 
De opdrachtgevers van deze werkgroep zijn de Gemeente Ede, de Gemeente Wageningen, Provincie 
Gelderland en de Wageningen University & Research (WUR).  Doel is om te komen tot een voorkeur-
route tussen Ede en Wageningen, waarbij de kenniscampus Ede en de WUR worden aangedaan. 
Kenmerk van een SFR is dat deze snel (o.a. zo min mogelijk bochten en stopmomenten), veilig en 
comfortabel is. In 2014 is, door en onder leiding van een externe projectleider, aan de opdrachtgevers 
een voorlopig ontwerp voorgesteld dat uiteindelijk toch te weinig draagvlak bleek te hebben. Ook de 
Dorpsraad kon zich niet in dit voorlopige ontwerp vinden. Na een lange radiostilte is de werkgroep in 
2017 weer aan de slag gegaan, deze keer met een nieuwe externe projectleider.  
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)  

Daarnaast moet een SFR wat ons betreft ook aantoonbaar een duidelijke meerwaarde hebben t.o.v. het 
bestaande netwerk van fietspaden, al was het maar vanwege de forse investering die met een SFR is 
gemoeid. Eind 2017 heeft de ambtelijke werkgroep een voorkeursroute aangewezen (globaal 
Edeseweg-Dorpsstraat-Bovenweg), waar wij – gelet – op de hiervoor genoemde criteria onze 
bedenkingen/zorgen bij hadden. Ondertussen is meermaals gebleken dat er vanuit Bennekom veel 
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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. Punt van aandacht blijft het hele snelle fietsverkeer, de invulling van de 
Bovenweg/Grintweg (het plan is om daar een 30km-weg te maken), diverse minder veilige oversteken 
en de aftakkingen naar de WUR.   
De komende tijd zullen we ons blijven inzetten om in overleg met de betrokken partijen te streven naar 
een invulling van een SFR die voor Bennekom acceptabel is.   

2.3 Sluipverkeer Bennekom-Oost 
In 2017 is door de gemeenteraad een motie aangenomen om maatregelen te nemen tegen het 
sluipverkeer en hardrijden in Bennekom-Oost. Er is een werkgroep opgestart, waarin de Dorpsraad 
deelneemt. In 2018 zijn metingen gedaan om de verkeerssnelheden en –intensiteit te meten. De 
resultaten daarvan zijn begin 2019 besproken en de volgende stap is om de mogelijke maatregelen in 
beeld te brengen. Als Dorpsraad zullen we, naast een inhoudelijke bijdrage, ons ook richten op het 
proces zelf en de impact van eventuele 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. Met de 
gemeente zijn we in overleg om tot een integraal verkeersplan te komen.  

2.4 Baron van Wassenaerpark (voormalig Opella-terrein) 
De inrichting van het Baron van Wassenaerpark is in volle gang. Wij volgen de ontwikkelingen en 
houden de vinger aan de pols.  

2.5 Verkiezingsdebat 
Ook in 2018 heeft de Dorpsraad weer een debat georganiseerd in het kader van de gemeenteraad-
verkiezingen. Politieke partijen konden daarin met elkaar en met het de in de zaal aanwezige publiek 
discussiëren over stellingen met onderwerpen die voor Bennekom en haar inwoners van belang zijn.  
Dit leidde tot interessante en soms ook heftige discussies, met name over thema’s als de Snelfietsroute  
en het betaalbaar wonen.     

2.6 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 in 2018 ondermeer betrokken geweest bij de herontwikkeling van 
een deel van het Beringhem-terrein (nieuwbouw appartementen), de herontwikkeling van het terrein van 
de voormalige Vossenvelde Mavo (nieuwbouw appartementen, twee-onder-een-kappers en 
zorgappartementen) en de problematiek m.b.t. het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente 
(onderzocht wordt of verplaatsing naar een andere locatie haalbaar is)  

2.7 Vraagt U Maar! 
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.  
Wij zouden graag zien dat er een centrale plek komt waar bewoners terecht kunnen voor publiekszaken, 
zorg, veiligheid, onderhoud, overlast en dergelijke. De gemeente heeft ons gevraagd om te bezien of en 
zo ja op welke wijze deze voorziening beschikbaar zou kunnen blijven.  
Omdat wij al langer een loket willen dat meer diensten aanbiedt, het zogenaamde Burgerloket, hebben 
wij in overleg met belanghebbenden onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Dit heeft ertoe geleid dat er 
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. Op dit moment wordt gekeken of er ook een loket op het Opella-
terrein kan worden geopend.   

2.8 Kleinschalige projecten 
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Naast de grotere projecten zijn er ook in 2018 diverse kleinere projecten (geweest) waar we aandacht 
aan hebben besteed. Zoals het langlopend project Levend Landschap waarbij we in samenwerking met 
Landschapsbeheer Gelderland en inwoners werken aan het verfraaien en versterken van met name het 
buitengebied. Coördinatie vindt plaats door Huub Hiemstra. Een ander project dat is opgestart, is het 
overleg met de Bennekomse ondernemers en de gemeente over het aantrekkelijk houden en zo 
mogelijk verder versterken van het centrum van Bennekom.  

3. Openbare Dorpsraadbijeenkomsten 
Bennekommers, verenigingen, ondernemers, organisaties en bestuursleden vormen samen de 
Dorpsraad. De Openbare Dorpsraadbijeenkomsten zijn vrij toegankelijk, waarbij een ieder zijn mening 
over diverse onderwerpen kenbaar kan maken. In mei 2018 hebben wij een Algemene 
Ledenvergadering gehouden en in de loop van het jaar hebben we een drietal “bijeenkomsten” over de 
Snelfietsroute georganiseerd.  

4. Samenwerking 
4.1 Samenwerking Gemeente Ede 
In 2018 hebben we regelmatig overleg gehad met de wethouders Willemien Vreugdenhil, Peter de Pater 
en Lex Hoefsloot.  
Belangrijke dossiers zijn de Parklaan, Snelle fietsroute, verkeersplanning, 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- 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). 

4.2 Samenwerking met andere gemeentelijke (m.n. Het Wijkteam) en externe organisaties 
Naast de samenwerking met de wethouders werken we samen met andere (belangen)organisaties in 
Bennekom en onderdelen van de gemeente. Een van onze reguliere gesprekspartners is het Wijkteam. 
Het Wijkteam staat onder leiding van onze Gebiedsmanager Riëtte Zonnenberg en is organisatorisch 
samengevoegd met Ede-Zuid. 
Onze Wijkbeheerder is Rinus Boortman. Hij houdt zich bezig met de Openbare ruimte en is bereikbaar 
via rinus.boortman@ede.nl  

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. 

Binnen het Wijkteam Bennekom en Ede-Zuid werken, onder leiding van Riëtte Zonnenberg, 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.  

Met het Wijkteam kan op meerdere manieren contact worden gelegd. 
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Telefoon: 140318 
E-mail:     wijkteam.zuid@ede.nl 
Website:  www.ede.nl\wijkwerk 

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:  
• Klankbordgroep Baron van Wassenaerpark; 
• De “Werkgroep Parklaan Anders”;  
• Snel(le) Fietsroute Ede-Wageningen; 
• Verkenning Bennekom (Oost); 
• KennisAs Ede –Wageningen; 
• Klankbordgroep bereikbaarheid Wageningen; 
• Werkgroep (sluip)verkeer Bennekom (Oost). 

4.3 Communicatie/Bennekoms Nieuwsblad 
Voor onze mening- en besluitvorming is het van belang dat wij input van de Bennekommers krijgen.  
Daarom hebben we tot op heden bijvoorbeeld regelmatig, voorafgaand aan ons bestuursoverleg, een 
voor iedereen toegankelijk, inloopspreekuur. Hoewel we regelmatig, vooral via mail en facebook, worden 
benaderd, stellen wij persoonlijk contact ook zeer op prijs. 
In 2018 hebben we regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, via ‘Ceiloi’s Dorps(p)raad’, in 
het Bennekoms Nieuwsblad onderwerpen onder de aandacht te brengen. 

  
5. Financiën 2018

De Dorpsraad begon het jaar 2018 met een saldo/reserve van € 5019,13

De inkomsten bedroegen 2.700,48  waarvan 0,48 rente.

De kosten bedroegen in 2018 totaal € 2844,57
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Het resultaat over 2018 bedraagt € -144,09 en is onttrokken aan de reserves. 

Het eindsaldo/reserve aan het begin van 2019 was  € 4874,56

De Kascommissie (Jolande van Nieuwkerk) heeft de 
jaarrekening en bankoverzicht gecontroleerd en 
adviseerd de ALV om de penningmeester decharge voor 
2018 te verlenen

Financiële afrekening over 2018

Ontvangsten: Uitgaven:

Subsidie gemeente 2018  € 2.700,00 Kosten vergaderingen  €     939,70 

Rente van de bank  €        0,48 Bestuurskosten  €     583,38 

Promotie & website kosten  €     304,41 

verkiezingsdebat  €     896,75 

 Kosten Bank   €     120,33 

Totaal Ontvangsten  € 2.700,48 Totaal Kosten  €  2.844,57 

 Resultaat 2018 negatief  €    
(144,09)

Totaal  € 2.700,48 Totaal  €  2.700,48 

  

Reserve/saldo per 31-12-2018

Banksaldo per 1 januari 2018 € 5.019,13 

Verandering liquide middelen (neg.) (€ 144,57)

Banksaldo per 31 december 2018 € 4.874,56 

 8



 

6. Bestuur Dorpsraad Bennekom (31 december 2018) 

             
Voorzitter (Lid 2010):                        Secretaris (Lid 2010):                      Penningmeester (Lid 
2014): 
Willem Bos                            Jos van der Velden                                Ceiloi van Deutekom 
Telefoon: 416618                           Telefoon: 0610336901     Telefoon: 0612342709 
E-mail: vz.drbennekom@gmail.com  E-mail: info@dorpsraadbennekom.nl    E-mail: ceiloi@zonnet.nl 
  
            
               

                                     
Bestuurlid (2014)              Bestuurlid (2015)                             Bestuurlid (2018) 
John Kisters                                       Monique Emmen        Nicole van Hattum                                           
Telefoon: 0683677612            Telefoon: 0636055601                            Telefoon: 0652511178 
   E-mail: Kisters.John@gmail.com      E-mail: Monique.emmen@gmail.com      E-mail: 
n.hattum@upcmail.nl 

  

   
Bestuurslid (2018)  
Arnoud Smits   
Telefoon: 0630804925  
E-mail: arnoudsmits.drb@gmail.com 
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