Jaarverslag 2007 -- Vogelbuurt Bewonersvereniging te Ede
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Vogelbuurt Bewonersvereniging te Ede. Wij zien terug op een actief jaar waarin
belangrijke zaken voor de bewoners aan de orde zijn geweest. Daarbij willen wij vermelden de activiteiten rond de sanering
en herinrichting van het voormalige Gasfabrieksterrein aan de Schaapsweg en de activiteiten met betrekking tot het
Integraal Wijkbeheer.

Oprichting en Doelstelling
De Vogelbuurt Bewonersvereniging is opgericht op 8 mei 2006. Volgens de statuten van de vereniging is de doelstelling
van de vereniging het bevorderen van welzijn en welbevinden van de bewoners in de Vogelbuurt.
Anders gezegd: de doelstelling is het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt.
Eerder al, in 2005, zijn diverse mensen actief geworden in de buurt naar aanleiding van de gemeentelijke plannen tot
sanering en inrichting van het Gasfabrieksterrein aan de Schaapsweg. Al snel ontstond het idee voor een
bewonersvereniging, waardoor naar de gemeente en andere instanties toe een betere communicatiemogelijkheid
beschikbaar komt. Ook is via de vereniging op meer gebieden een positieve inbreng mogelijk.

Activiteiten
De verschillende ondernomen en uitgevoerde activiteiten zijn in de onderstaande paragrafen samengevat.

Onderhoudszaken
Eind 2006 is door het bestuur een lijst met 31 punten met betrekking tot achterstallig onderhoud aan publieke
voorzieningen bij de Gemeente ingediend. Het betreft zaken zoals overhangend groen, op-en afritten, ongelijke trottoirs en
palen midden op de trottoirs. Bij een check op deze punten uitgevoerd einde 2007 bleken er 18 van deze punten te zijn
verbeterd.

Sanering en inrichting voormalig Gasfabrieksterrein
In aansluiting op de gebeurtenissen in 2006 hebben wij ons als bestuur van de VBV niet verder verzet tegen de plannen van
de Gemeente tot sanering en inrichting van het terrein. Vervolgens is er een goed contact tot stand gekomen met de
projectmanager dhr. D.G.J.Jansen. Daarbij is afgesproken dat over diverse zaken ten aanzien van de inrichting van het
terrein regelmatig overleg zal worden gevoerd met het doel om de wensen van de omwonenden mee te wegen. De plannen
zullen begin 2008 verder worden ingevuld.

Integraal wijkbeheer
De gemeente Ede heeft in het plan voor de komende jaren als speerpunt aangegeven de ontwikkeling van het Integraal
Wijkbeheer. Het is de bedoeling dat een groot aantal korte termijnzaken de eigen buurten betreffende worden gesignaleerd
en opgelost met medewerking van bewoners en betrokken instanties. In dit kader is voor de wijk Ede-West een aantal
bijeenkomsten gehouden om de zaak op gang te brengen. Ede –West bestaat uit: Zeeheldenbuurt, Indische buurt,
Vogelbuurt, Bloemenbuurt, Klaphekbuurt en Beatrixbuurt. Het beschikbare budget (eenmalig) voor verbeteringen in de
Vogelbuurt is € 22.000. Voor de besteding van dit budget zijn de onderstaande suggesties gedaan.
1. Hekwerk Zwaluwlaan
Dit idee is via aanwonende bewoners voorbereid. Op 20 november 2007 is dit besproken met circa 25 bewoners o.l.v.
Mario Willems. Er waren verschillende meningen. Afgesproken is dat nagegaan wordt welke actuele klachten er bekend
zijn bij de politie. Daarna zal er een enquête worden gehouden bij de aanwonende en rondom wonende bewoners. Bij 70%
voorstemmers zal het plan verder worden uitgewerkt.
2. Veilig spelen Zwaluwlaan
Dit idee is de uitkomst van een enquête gehouden in de Zwaluwlaan. Er werd gekozen voor betere drempels om de
verkeerssnelheid te verlagen en ook voor meer lage en bloeiende struiken. Dit laatste past wellicht beter onder punt 5 van
deze lijst.
3. Bankjes in de wijk
Hier zal door het bestuur VBV nog nader naar worden gekeken.
4. Snelheidsbeperking Schaapsweg
Op de Schaapsweg wordt te snel gereden, wat tot gevaarlijke toestanden leidt. Er is een suggestie voor een flitspaal. Op
korte termijn wordt er nog een overleg afgesproken met de Dienst Verkeer van de Gemeente. Dan zullen diverse
oplossingen aan de orde komen.
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5. Groenplekken opknappen
Hier zal door het bestuur VBV nog nader naar worden gekeken.
6. Verlichting donkere plekken
Begin december 2007 hebben 2 bestuursleden van de VBV eens rondgekeken in de Vogelbuurt naar de verlichting van de
achterpaden. Daarvan is een verslag opgesteld, met een suggestie voor verbetering.
7. Aanpak overlast speelplek Ganzeweide
Hier zal door het bestuur VBV nog nader naar worden gekeken.

Project & EN (voorheen School & Partners)
Het gemeentelijke project & EN heeft als doel het vernieuwen van de huisvesting van een aantal scholen en instellingen
inde omgeving Nachtegaallaan/Wulplaan. Het gaat om de Groen van Prinstererschool, de Kolk en de Wijkpost. De
bedoeling is om een aantal gemeenschappelijke voorzieningen te creëren. Er zal een klankbordgroep worden gevormd,
waarin de bewoners, bedrijven en instellingen betrokken zullen worden.
De klankbordgroep is 3 maal bijeen geweest, waarbij de voorlopige alternatieve plannen konden worden ingezien. Daarop
hebben wij een summier commentaar kunnen geven. Het temp van ontwikkeling ligt laag. De projectgroep heeft eenmaal
een nieuwsbrief in de buurt verspreid.

Organisatie bestuur etc
Maarten Hooimeijer is in september 2007 teruggetreden als bestuurslid. In zijn plaats werd benoemd Eef Koolmees.
Het bestuur van de Kroonwijkbewonersvereniging heeft aangegeven overleg te willen voeren over meer samenwerking.
Voor actuele lijst van namen en adressen van de bestuursleden zie de laatste paragraaf van dit verslag (Colofon).
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Jaaroverzicht 2007
JAAROVERZICHT 2007 Vogelbuurt Bewoners Vereniging
BANK

Beginsaldo
Kontributie
Stichting Woonstede bijdrage
06
restant kontributie 2007

101,14
57,50

Kamer van Koophandel
Afscheidcadeau Van der Klok

21,62
8,98

605,04
p.m.

Bankkosten
Eindsaldo

88,56
644,52

Totaal

763,68

Totaal

763,68

Goedgekeurd: April 2008
de heer Beuving

mevrouw Van der Lugt

de heer Schimmel

Begroting 2009
Begroting 2009
Vogelbuurt Bewoners Vereniging
Contributie 67 x € 5,-Bijdrage Woonstede

Totaal

€335,00
p.m.

€335,00

Kantoorbenodigdheden
Vergaderkosten
Bankkosten
Kamer van Koophandel
Saldo

€25,00
€100,00
€100,00
€25,19
€84,81

Totaal

€335,00

Colofon
Vogelbuurt Bewonersvereniging Ede(VBV)
Secretariaat: Zwaluwlaan 22, 6713 BE, Ede
Telefoon: 0318 419621, E-mail: gdraaijer@orange.nl
Website: www.ede-west.nl/node/484
Kamer van Koophandel nr. 09160676
Bankrekening: 117281840
Bestuursleden:
Voorzitter: Cees Teeuw, Luttikenerf 44, Ede, telefoon: 0318-611857, e-mail: c.teeuw@fiberworld.nl
Secretaris: Gerard Draaijer, Zwaluwlaan 22, Ede, telefoon: 0318-419621, e-mail: gdraaijer@orange.nl
Penningmeester: Margreet van den Berg, Wulplaan 7, Ede, telefoon: 0318-617830, e-mail: r.m.vandenberg@wanadoo.nl
Bestuurslid: Eef Koolmees, Spechtlaan 10, Ede, telefoon: 0318-614670
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