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Vanwege de Tweede Kamerverkiezingen van D.V. 17 maart verschijnt deze keer een verkiezingsnummer.
Campagnevoeren gaat vanwege de tijdsomstandigheden anders dan gewend. Mede door middel van spandoeken,
zoals onder andere hier langs de A12, hoopt de Edese SGP kiezers te bereiken. (Foto: M.S. Otten).
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Scherpenzeel

De campagnecommissie van de SGP in Ede maakte een aantal jaren
geleden een bewuste keuze voor dit motto. Het willen staan voor
betrouwbare en betrokken politiek moet een diepe drijfveer zijn van
een christelijke partij, maar is vooral ook de plicht van een christen.
‘In vertrouwen’ is het motto van de landelijke SGP bij de komende
Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Het motto ‘In vertrouwen’
is bewust gekozen om kiezers houvast en uitzicht te geven in een tijd die
gestempeld wordt door wantrouwen. Juist christenen moeten zich niet
laten leiden door een diep wantrouwen tegen overheden en instituties,
zoals het alsmaar in twijfel trekken van feiten, cijfers en daaruit
voortvloeiend beleid. Kritisch zijn is wat anders dan wantrouwen! Paulus
spreekt in Romeinen 13: 1: Alle ziel zij den machten over haar gesteld
onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn,
die zijn van God geordineerd.

“Hoe was onze opstelling in de
afgelopen jaren? Zijn die diepe
drijfveren niet alleen mooie
woorden maar ook praktijk?”

Actueel
Help starters te starten
Regenbooggemeente Ede

15

De verandering
Van Edes veen tot
een bloeiend dorp

16

SGP-jongeren

19

Actueel
Bosperikelen

20

Interview

21

Contact & colofon

23

Bovenstaande vraagt van ons een betrouwbare opstelling en
tegelijkertijd echte betrokkenheid op onze naaste, in het bijzonder in
deze moeilijke tijd. Maar bovenal moeten we ons betrokken weten op
de hoogste Majesteit, Die door onze ontrouw in Zijn eeuwige goedheid
een betrouwbare Rots gaf in Zijn Zoon. In dat vertrouwen kunnen wij
opkomen voor de goede zaak. Dat vereist juist geen terughoudendheid
in het uitdragen van de boodschap, omdat wij weten dat Gods woord en
geboden heilzaam zijn voor de hele samenleving.
In de aankomende periode zullen wij nadenken over een motto
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het vraagt van ons
een eerlijke spiegel! Hoe was onze opstelling in de afgelopen jaren?
Zijn die diepe drijfveren niet alleen mooie woorden maar ook praktijk?
Spiegelt u mee?!

WILHELM DOELEMAN
Campagneleider SGP Ede
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MEDITATIE

MINIMARKT

INNOVATIEVE VOERSYSTEMEN

van den Brink

De noodzaak van de
wedergeboorte

UW COMPLETE BUURTSUPERMARKT
EN BEDRIJFS BEZORGSERVICE
KANTINEVLEESWAREN LEVENS& BROOD MIDDELEN PRODUCTEN

GROENTE
& FRUIT

BEZORGDIENST

ZUIVEL
& KAAS

Barneveldseweg 37 Lunteren
minimarkt@kliksafe.nl ■ 0342 41 21 70

Uw dieren centraal
Een betere diergezondheid, gezonde groei en meer rendement.
Het begint bij slim voeren. Met voerschema’s die zijn afgestemd
op de individuele behoeften van uw dieren. En exact de juiste
dosering in verse, regelmatige porties. Dát maken we mogelijk
met onze toekomstgerichte voersystemen.

VOERSYSTEMEN VAN DE TOEKOMST

Johannes 3:7b
Timmerwerken
Interieurwerken
Inbouwkasten
Keukenmontage
Tegelwerk
Badkamers
Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Renovatie

www.sieplo.nl
A De Stroet 2 6741 PT Lunteren

T 0318 693 691

“Gijlieden moet wederom geboren worden.”

www.minimarktvandenbrink.nl

E info@sieplo.nl

Timmer- & Onderhoudswerken
WULFERT FLOOR
(1818-1876)

Stakenberg 64
T 6718 DG Ede
0318 - 612353
M 06 - 22151506
info@wtoptimmerwerken.nl
www.wtoptimmerwerken.nl

De mens die nog leeft in zijn natuurstaat,
verkeert in groot gevaar. Hij kan elk
ogenblik zijn eeuwig doodvonnis van de
rechtvaardige God verwachten, als er geen
tijdige bekering en ware toevluchtneming
tot Christus tussenbeide komt.

Indrukwekkend
werk
Drukwerk maakt indruk. Door onze jarenlange ervaring weten wij van Drukkerij AMV dat als geen ander. Steeds meer ondernemers
en organisaties kiezen voor AMV. Met een team creatieve vormgevers, printers en drukkers zijn we onze opdrachtgevers graag van dienst.
Indrukwekkend van concept tot eindproduct.

Naar menselijke wijze gesproken, wordt dit gevaar nog groter
als de onherboren zondaar zich zonder grond vrede en
zaligheid belooft. In onze lichtzinnige eeuw zijn er immers
velen die hoop op de hemel hebben, alleen omdat zij gedoopt
zijn, onbesproken leven, belijdenis gedaan hebben en telkens
het Heilig Avondmaal bijwonen. En als er dan tot zulken over
het noodzakelijke binnenwerk, de waarachtige verandering
des harten gesproken wordt, dan geloven zij niet dat zij
daaraan behoefte hebben.
Zegt men tot hen dat hun dode belijdenis en harteloze
avondmaalsvieringen hun geenszins aanspraak op de hemel
geven, maar dat deze zaken veeleer in de dag van Jezus’
toekomst het schavot zullen zijn, waarop zij geoordeeld zullen
worden, dan worden zij boos en zeggen dat wij mensenhaters
zijn. Dan zijn wij mensen die met een weegschaal lopen en uit
hoogmoed onze naasten liefdeloos veroordelen. Maar… heeft

Jezus niet met een dubbel “voorwaar” geleerd dat een mens
wederom geboren moet worden? Anders zal men immers het
Koninkrijk der hemelen niet zien!
Wat dunkt u, verkeert dan zo’n mens niet in een vreselijk
gevaar voor de eeuwigheid, temeer omdat hij niets van
zijn gevaar beseffen of geloven wil? Ach! Mochten de arme
mensen die nog onbekeerd zijn en toch zo onbekommerd
voortleven, hun gevaar eens geloven en gevoelen en er eens
mee werkzaam raken in het verborgene voor God. Dan zou
toch de dag des Heeren niet zo tot een dag des vermaaks
worden. De godsdienstige bijeenkomsten en in het bijzonder
ook de eenzame bidvertrekken zouden meer bezocht worden.
Men zou om genade leren kermen en tot Jezus leren vluchten
om nog voor eeuwig gered te worden.
Zolang de tijd nog duurt is er nog hoop. Maar als de tijd
weggaat, is alle hoop voor eeuwig afgesneden. O! gebruik dan
die tijd om voor de eeuwigheid voorbereid te worden. Och!
Veel mensen spreken gedurig over tijdverdrijf, maar geloof
mij, eenmaal zal de dood de tijd voor u verdrijven. Dan zullen
u en die kostelijke tijd afscheid van elkaar nemen om elkaar
nooit meer te ontmoeten. Daarom: Let op uw tijd, opdat
God ook eenmaal van u niet zegge: “Ik heb haar tijd gegeven,
opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet
bekeerd” (Openb. 2: 21).

Drukkerij AMV BV Kauwenhoven 5 | Lunteren | info@drukkerij-amv.nl | www. drukkerij-amv.nl
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VAN DE FRACTIEVOORZITTER

Uw verpakking
onze zorg...
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...Want wij verpakken
uw kracht

www.dirksenverpakkingen.nl
Edeseweg 74 | 6733 AG, Wekerom
 06 - 51 60 79 67 | info@dirksenverpakkingen.nl

Your solid partner in grains
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VOERSILO’S
POEDERSILO’S

NIEUW EN GEBRUIKT
GROOT IN VOORRA AD
TEL .: 06-13086805
WWW.MEYERHANDEL.NL

Kwaliteit, precisie
en betrouwbaarheid

VOERTUIGDIAGNOSE
Brandstofpompen revisie
Verstuiver / Pompverstuiver
revisie
Vermogensmeting
AETech
Kauwenhoven 10
6741 PW Lunteren
T +31(0) 318 463038
F +31(0) 318 463028
E info@ae-tech.nl

www.ae-tech.nl
EDE - THE NETHERLANDS | +31 (0) 85 747 06 40

veluwegranen.nl

Kennismaking met
fractievoorzitter Gerrit Flier
KUN JE KORT IETS OVER JEZELF
VERTELLEN?

Ik ben Gerrit Flier, 41 jaar en vanaf mijn
geboorte woon ik in de gemeente Ede.
Met mijn ouders, broers en zussen
woonde ik in Ede zelf. In 2008 ben ik
getrouwd met Willeke van den Berg en
toen zijn we in Wekerom gaan wonen.
We hebben vier kinderen gekregen,
twee jongens en twee meisjes. Ik werk
in het dagelijks leven bij Van Silfhout
Fiscaal als fiscalist en ben daar ook
mede-eigenaar. Daarvoor heb ik ruim
16 jaar (vanaf 2004) bij Schuiteman
Accountants en Adviseurs gewerkt
en heb ik mij kunnen ontwikkelen tot
zelfstandig fiscalist. In 2010 werd ik
fractievolger van de Edese SGP- fractie,
waarna in 2014 het raadslidmaatschap
volgde en sinds 1 januari 2021 ben ik
fractievoorzitter.
JE BENT NU EEN AANTAL WEKEN
FRACTIEVOORZITTER. HOE HEB JE DE
EERSTE WEKEN ERVAREN?

Ik mis de reuring in het gemeentehuis.
Overleggen gebeuren nagenoeg allemaal
via Teams. Op zichzelf werkt dat prima,
maar het fysieke contact stel ik zelf toch
meer op prijs. Als fractie hebben we ook
onze vergaderingen gehouden, waarvan
één keer een fysieke en twee keer een
online vergadering. Het onderlinge
contact en de samenwerking binnen de
fractie is goed.
TWEEDE KAMERLID STOFFER DEED
IN DE BANIER DE UITSPRAAK
DAT ZIJN BÈTA-ACHTERGROND
ONMISBAAR IS BIJ HET DEBAT
OVER TECHNISCHE ONDERWERPEN.
ALS FISCALIST BEN JE OOK VEEL
MET CIJFERS BEZIG, DRAAGT DAT
BIJ AAN JE WERK IN DE EDESE
POLITIEK?

Het kunnen ‘lezen’ van getallen helpt je
om het totaalplaatje te kunnen overzien.
Ik denk zeker dat je hiermee in het
voordeel bent ten opzichte van nietbèta-mensen. Maar het belangrijkste is
dat we als fractie ook gezond en nuchter
blijven nadenken over zaken. Spreiding
van kennis en achtergronden binnen
de fractie is daarom belangrijk, omdat
je zo ook een evenwichtig oordeel kunt
vormen over voorliggende besluiten.
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WAAROM BEN JE ACTIEF GEWORDEN
VOOR DE SGP?

De SGP heeft bij de uitvoering van haar
program de Bijbel als uitgangspunt.
Daarnaast ben ik van huis uit opgegroeid
in een SGP-gezin en heb daar ook
de Bijbelse normen en waarden
mee gekregen. Deze vind ik zelf zeer
waardevol om voor uit te komen. Ik
hoop dat mijn bijdrage mag zijn tot eer
van de Heere en tot welzijn van onze
samenleving.
HEB JE EEN POLITIEK VOORBEELD?

Een politiek voorbeeld heb ik niet. Ik
kan mannen als Van der Staaij en zijn
voorganger Van der Vlies waarderen
vanwege hun eigenheid. Ook heb ik
veel waardering voor het werk van
Groen van Prinsterer, die gezien wordt
als grondlegger van de protestantschristelijke politiek en nu nog steeds
geciteerd wordt.

Ik loop regelmatig door het Wekeromse
zand en dat is bij elk jaargetijde ook
prachtig.
WAT GAAN DE MENSEN DE
KOMENDE TIJD MERKEN VAN JE
FRACTIEVOORZITTERSCHAP?

Als fractievoorzitter wil ik laagdrempelig
zijn en toegankelijk voor onze inwoners
door mijn oor te luister leggen. Daarom
wil ik als fractievoorzitter het afleggen
van werkbezoeken vanuit de fractie
blijven stimuleren. Door daadwerkelijk
bij inwoners, bedrijven of instanties
aan te gaan, kun je zien wat het effect
is van het beleid zoals we dat gemaakt
hebben in het gemeentehuis. Op deze
manier geven we ook invulling aan onze
controlerende taak en zullen wij zo nodig
bijsturen.

Ik hoop dat mijn bijdrage mag zijn
tot eer van de Heere en tot welzijn
van onze samenleving.
WAT ZIJN AANDACHTSPUNTEN
VOOR DE GEMEENTE EDE?

We staan voor een groot aantal opgaven,
zoals verduurzaming van bestaande
woningbouw, de energietransitie, het
bouwen van voldoende woningen, het
blijven bieden van voldoende zorg in
het sociaal domein en de ontwikkeling
van het World Food Centre. Dat zijn stuk
voor stuk grote opgaven. De financiële
middelen zijn niet onbeperkt en dus
zullen we creatief moeten omgaan met
deze middelen.
WAAR KAN DE GEMEENTE EDE
TROTS OP ZIJN?

Op ons groene imago. We
hebben prachtige
natuur binnen onze
gemeentegrenzen,
zoals bijvoorbeeld de
heide. Daarmee zijn
we onderscheidend
ten opzichte van
andere gemeenten.
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Totaalinstallateur

Installatietechniek

APK KEURING,
SCHADEHERSTEL
EN REPARATIES

Elektrotechniek
Advies & Ontwerp
Service & Onderhoud

Technisch Installatieburo Hevel B.V.

Ribesstraat 9 • 6744 XA Ederveen • T: 0318 - 57 12 64 • E: info@ith.nl

‘Discussie over de stikstofwet
is nog lang niet afgerond’

IN- EN VERKOOP
VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO’S
EN BEDRIJFSAUTO’S

www.ith.nl

In verband met de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen legden
we SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop enkele vragen voor.
Juist omdat hij in Veenendaal woont, weet hij wat er in en rondom
de gemeente Ede leeft. Bisschop staat op de derde plek van de
SGP-kandidatenlijst.

Brinklanderweg 3, 6744 PC Ederveen tel 0318 576703
fax 0318 573372 e-mail verkoop@garage-evers.nl
internet www.garage-evers.nl | www.eversautoimport.nl

verpauperende schuren. Of de onderwereld gaat, al dan niet
onder bedreiging, zo’n schuur gebruiken voor allerlei criminele
doeleinden zoals hennepplantages of een drugslaboratorium.
Daardoor is de rechtstaat in het geding. Nu zijn er verschillende
ministeries die hiermee te maken hebben, maar omdat dit
niet integraal opgepakt wordt, gebeurt er te weinig. De SGP
wil die criminaliteit uitroeien door goede formele regelgeving.
Veiligheid mag nooit een sluitpost van beleid zijn.

Scharrenburgersteeg 10
6741 LT Lunteren
T (0318) 48 68 68

gewoon goed geregeld

DE RUIMTE VOOR CHRISTELIJKE IDEEËN LIJKT AF TE
NEMEN. HOE GAAT DE SGP HIERMEE OM?

whardeman.nl
DIT JAAR LOOPT DE CAMPAGNE ANDERS DAN GEWEND.
HOE ERVAART U DIT? HOE ONDERHOUDT U HET
CONTACT MET DE KIEZER?

Actieve en concurerende
bemiddeling van:

Campagnetijd is doorgaans een drukke tijd. Je bent
bijvoorbeeld veel avonden op pad. Maar het is ook een
inspirerende tijd doordat je veel mensen spreekt of één op
één gesprekken hebt. Die ontmoetingen mis je nu, doordat
veel digitaal, telefonisch of per mail plaatsvindt. In een gesprek
heb je toch een dynamiek en kun je dingen nog toelichten. Die
wisselwerking is nu lastiger. Digitaal blijft een beetje schraal.

- Pluimveerechten
- Fosfaatrechten
- Varkensrechten
    


WELKE BELANGRIJKE ONDERWERPEN – NAAST CORONA
– SPELEN NOG MEER VOOR KOMENDE VERKIEZINGEN?

Dan denk ik aan de stikstofwet, die nu van tafel is, waardoor
niet alleen veel boeren, maar ook de bouw en andere bedrijven
in de problemen gekomen zijn. De discussie daarover is nog
lang niet afgerond. Ook wil men de vrijheid van onderwijs
‘moderniseren,’ als het bijvoorbeeld gaat over opvattingen
rondom het huwelijk. Ten diepste betekent dit juist een
vermindering van de vrijheid, omdat je je moet houden aan de
mainstreamopvattingen.

 
  
 
  
    
 
 

ZIJN ER ZAKEN WAAR HET VORIGE KABINET VOLGENS U
TE WEINIG AANDACHT AAN HEEFT GEGEVEN?

Ondermijning – dat is wanneer de onderwereld greep krijgt
op de bovenwereld – is een onderbelicht punt wat de SGP
betreft. Een voorbeeld: In Nederland is het onroerend goed
vaak het pensioen van de boer. Als hij nu formeel stopt en
zijn schuren afbreekt, staat de fiscus op de stoep. Dus weg
pensioenvoorziening. In de praktijk zie je daardoor soms

Voor meer vrijblijvende info:
Theo Snetselaar 0318 - 57 57 54

www.snetselaarproductierechten.nl
9

SGP KLANKEN

MAART 2021

Voor velen is seksuele diversiteit bijvoorbeeld een open zenuw.
De SGP houdt vast aan het Bijbelse huwelijk tussen één man en
één vrouw. Daar moet je niet mee marchanderen. We willen,
met respect voor andersdenkenden, nadrukkelijk de Bijbelse
boodschap brengen, vanuit liefde tot Heere en de naaste,
omdat deze zegenrijk is voor de hele samenleving. Zo willen we
een stap vooruit doen.
WAT KAN DE SGP IN DEN HAAG VOOR DE REGIO EDE
BETEKENEN?

De al eerder genoemde ondermijning tegengaan bijvoorbeeld.
Maar Ede is ook een schoolvoorbeeld voor de landbouw vanwege het vele platteland, adequate regelgeving, onderwijsmogelijkheden en goede samenwerking met de regio. Onlangs wees
een hoogleraar nog op de centrale ligging van de Foodvalley. De
Foodvalley begon als regionaal belang, maar heeft inmiddels een
nationaal en zelfs internationaal belang gekregen. Daar wil de
SGP in blijven investeren. Door middel van subsidies kun je innovaties stimuleren. Ook vanuit strategisch oogpunt is dat nodig,
want je ziet bijvoorbeeld dat China als wereldmacht ook greep
wil krijgen op de wereldwijde voedselvoorziening.
WAAROM ZOU DE ‘ZWEVENDE KIEZER’ TÓCH SGP
MOETEN STEMMEN? WAT WILT U TEGEN (JONGERE)
KIEZERS ZEGGEN DIE BIJVOORBEELD FVD, JA21 OF
CODEORANJE OVERWEGEN?

Ik wil niet op andere partijen afgeven, met FVD kunnen we
bijvoorbeeld goede zaken doen over landbouw. Maar zelf zijn
ze niet actief op dit dossier. De andere twee partijen moeten
zich nog zien te bewijzen. Maar dit zou ik willen zeggen: Pas op
dat je niet in de valkuil trapt van de korte termijn en van het
eigenbelang. Zeker als je jong bent, lijkt kortetermijndenken en
stoere taal misschien aantrekkelijk, maar kijk verder. Hoe wordt
er gedacht over wezenlijke zaken zoals onderwijs, het begin
en eind van het leven? Als je jong bent, moet je veel kiezen,
maar doe je keuzes biddend. Daarmee begint het nemen van je
verantwoordelijkheid.
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De nummers 32 en 33 op de
SGP-kandidatenlijst voor de
Tweede Kamerverkiezingen worden
door ‘onze’ Arnold Versteeg en
Lambert Kisteman ingenomen.
Vanwege corona verloopt campagne
voeren anders dan normaal.
In dit interview willen we hen
dichter bij u brengen.

A

VERE

N

ES

LE

B

Ontdek de service van

N

Edese SGP’ers verkiesbaar
voor de Tweede Kamer

F

Wij leveren verf en
alle benodigdheden,
precies wanneer u
het nodig heeft

TELLE

Fietsenhersteller

Arnold Versteeg

Galileistraat 39
3902 HR Veenendaal

Van Eldik Coatings!
Bel (0318) 529 527 of kom langs

t (0318) 529 527
f (0318) 517 333

in onze verfgroothandel.

e info@vaneldikcoatings.nl

Welkom!

i www.vaneldikcoatings.nl

Neem contact op
06-43424643

Openingstijden:
Ma t/m Vr: 09:00 - 12:00

KUNNEN JULLIE IETS OVER JULLIE
ZELF VERTELLEN?

Molenstraat 115
6712 CT Ede

Zaterdag, Zondag &
Schoolvakanties gesloten

Arnold:

Barneveldse
Begrafenis
Vereniging
voor een waardige, eenvoudige
verzorging van begrafenissen
in Barneveld en omstreken

lk ben getrouwd met Marleen. We hebben vijf kinderen (waarvan de oudste
getrouwd is) en wonen in Wekerom. Op
dit moment ben ik werkzaam bij Lagarde
Groep, als manager sales security. Een
onderdeel van deze job is overheden, instellingen en bedrijven adviseren op het
gebied van beveiligingsvraagstukken.
Voor de SGP ben ik sinds 2003 actief
als raadslid in de gemeente Ede, waar
ik onder andere ook plaatsvervangend
voorzitter van de gemeenteraad ben en
voorzitter van oordeelvormende verga-

loravit

Alles voor een vitale tuin

• eigen personeel
• vervoer van en naar alle
plaatsen
• dag en nacht te ontbieden
• levering van grafstenen
• laatste wilsbeschikking
• drukwerk
• opgave van lidmaatschap
• geen crematie

• BIOLOGISCHE ZIEKTEWERING
• ONDERHOUDSMIDDELEN
• GAZONVOEDING
• TUINVOEDING

floravit.nl

dhr. G. de Groot
(06) 50 21 72 55

Dorskamp 15
3773 BP Barneveld
(0342) 44 18 12

www.BBVer.nl
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deringen. Namens de gemeente Ede ben
ik ook lid van de Euregioraad Rijn-Waal.
Voor de Gelderse Statenfractie ben ik actief als fractievolger en woordvoerder op
de beleidsterreinen natuur, landbouw,
ruimtelijke ontwikkeling en sterk bestuur.

Lambert:

Al vanaf mijn jeugd is de liefde voor de SGP
me met de paplepel ingegeven. Na ons
trouwen heb ik me direct aangemeld bij
de plaatselijke kiesvereniging Ederveen.
Via een bestuursfunctie kwam ik op de lijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 1994 mocht ik meedraaien als fractievolger en vanaf 1998 als raadslid en van 2000
tot 2010 als fractievoorzitter. Landelijk ben
ik actief als lid van de partijadviesraad. Als
bestuurslid van de PKV Ederveen en als
voorzitter van de Gemeentelijke Afdeling
Ede ben ik plaatselijk bezig voor de SGP.

WAT ZOUDEN JULLIE IN DEN HAAG
WILLEN BEREIKEN?

Arnold:

Nu is plek 32 niet echt een verkiesbare
plek. Maar stel dat…. Waar ik me
echt voor in zou willen zetten zijn de
zwakkeren in de samenleving, voor het
leven, voor een eerlijk en rechtvaardig
belastingstelsel ook voor eenverdieners,
voor (cyber)veiligheid, de vrijheid van
onderwijs en godsdienst en voor een
samenleving die weer naar elkaar
omkijkt.

Lambert:

Meer aandacht voor de gevolgen van
de verdergaande islamisering. Een
helder tegengeluid is nodig. Daarom
is versterking voor onze drie SGPKamerleden heel welkom.

WAT DRIJFT JULLIE OM VERKIESBAAR
TE STAAN?

WAT IS VOLGENS JULLIE EEN
TYPISCH EDES SGP-SPEERPUNT?

Lambert:

Lambert:

De uitgangspunten van de SGP, Gods
Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften zijn het meer dan waard
om je voor in te zetten. De Bijbelse boodschap moet overal gehoord worden.

Arnold:

In ons land hebben we de bijzondere mogelijkheid om Bijbels genormeerde politiek te bedrijven. Het is mooi om hieraan
bij te dragen, om zodoende dienstbaar te
zijn voor de inwoners van Nederland.

Lambert Kisteman

De ontwikkeling van de agrarische
sector en het buitengebied, met alle
problemen rond klimaat, stikstof en
mestwetgeving. Kunnen we voldoende
bouwen voor onze jonge mensen? Kan
de agrarische sector nog een boterham
verdienen?

Arnold:

Een typisch Edes SGP-speerpunt is aandacht voor de positie van onze boeren.
Deze worden door allerlei nieuwe regels
en de publieke opinie iedere keer weer
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onnodig en onterecht in een hoek
gedrukt. Het is tijd dat dit kantelt.
WAT WILLEN JULLIE TOT SLOT TOT
DE KIEZER ZEGGEN?

Online platform

Arnold:

Deze bedrijven doen niet mee aan koopzondagen. Ze verdienen uw steun.
Daarom is koopzondagnee.nl gelanceerd.
U kunt zo eenvoudig zien welke bedrijven
op zondag gesloten zijn.

TOPSLAGERIJ
AB VAN LEEUWEN

Is uw bedrijf ook op zondag gesloten?
Meld uw bedrijf aan op koopzondagnee.nl.

MOLENPARKWEG 1, LUNTEREN
TELEFOON: 0318 484 938
SLAGERIJABVANLEEUWEN.NL

Steun ons!

Op de website zijn al ruim 150
bedrijven aangemeld.

Stem SGP, omdat de SGP in haar
handelen dicht bij de Bijbel wil blijven,
opkomt voor het leven en zwakkeren
in de samenleving, oog heeft voor de
waarde van het gezin, een nuchter
klimaatbeleid voorstaat, vindt dat
Nederland een soevereine staat moet
blijven (dus geen uitverkoop aan Europa)
met genoeg middelen voor een sterk
leger, pro Israël is en hart heeft voor
boeren.

Lambert:

Ook bij verkiezingen hebben we een
eigen verantwoordelijkheid. Laten we
elkaar aanmoedigen om op de SGP te
stemmen. Elke stem telt.
Op 27 januari deelden Arnold Versteeg en
Lambert Kisteman namens de SGP een
doos met 100 stroopwafels uit aan het
zorgpersoneel van alle zorginstellingen
in de gemeente Ede voor hun inzet het
afgelopen jaar. Bij het ziekenhuis zijn 1000
stroopwafels bezorgd.

Raadsvragen
Proosdijweg 35, Ede
Tel. 0318-639561

Koopzondagnee.nl is onderdeel van DeBewusteMeerwaarde.nl
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De SGP zet zich al jaren in om de aanrijtijden van
ambulances naar de dorpskernen van Ede te
verbeteren. Juist bij de meeste dorpskernen, maar ook het
buitengebied ervan, liggen de aanrijtijden al jaar en dag
beneden het vereiste gemiddelde.
De SGP heeft kennis genomen van het feit dat VGGM
(Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden) in
onze regio recent gestart is met de inzet van een nieuw soort
ambulance: de Midden Complexe Ambulancezorg (MCA). Deze
nieuwe ambulances vervangen de zorgambulances en omdat
ze beter zijn uitgerust dan de zorgambulances kunnen ze
taken overnemen van de spoedeisende ambulancedienst. Als
de aanrijtijden daadwerkelijk hierdoor fors verbeteren, dan
lijkt het jaren van ‘duwen en trekken’ door de SGP eindelijk
resultaat op te leveren: de inwoners van de dorpskernen
en het buitengebied worden bij spoedeisende zaken sneller
geholpen. SGP-raadslid Arnold Versteeg stelde naar aanleiding
hiervan verschillende raadsvragen.

2.
Authenthiek vakmanschap
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1.

AANRIJTIJDEN AMBULANCES

Hoofdweg 120

Ederveen

0318-574192

www.koetshuys-ederveen.nl

GEVOLGEN CORONAMAATREGELEN

De coronapandemie waar we midden in zitten,
heeft grote forse gevolgen. Voor mensen
persoonlijk, maar ook voor het geheel van onze samenleving.
Met regelmaat worden we als raad geïnformeerd over de
wijze waarop we de coronacrisis het hoofd willen bieden.
Onder meer met aandacht voor het epidemiologisch beeld in
de regio, voor de vaccinatiestrategie, voor knelpunten inzake
capaciteit binnen de zorginstellingen en voor de capaciteit van
de noodopvang op scholen.
Daarnaast worden we echter steeds indringender
geconfronteerd met de keerzijde van al de genomen
maatregelen. Signalen van toenemende eenzaamheid, zowel
onder ouderen als jongeren, een stijging van psychische
problematiek onder jongeren tot zelfs een toename van
suïcidale klachten. Signalen die het welbevinden van onze
inwoners raken. Omdat de SGP graag ziet dat aan deze

SGP KLANKEN
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signalen en oproepen ook een concreet vervolg gegeven
wordt, stelde SGP-raadslid Kees van Wolfswinkel de raad
verschillende vragen.

3.

VUURWERKVERBOD

Op donderdag 21 januari 2021 heeft de SGP
samen met de partijen GL, CU, PvdA, D’66, Ede
Nu en DKE gezamenlijk een motie ingediend waarin een
oproep wordt gedaan om bij de verantwoordelijke minister
te pleiten voor een algemeen landelijk vuurwerkverbod,
waarbij gemeenten in de uitvoering daarvan ruimte krijgen
op lokaal niveau maatwerk te kunnen leveren. Maatwerk
houdt in dat vuurwerk afsteken op georganiseerde basis of
centrale vuurwerk of lasershows, onder voorwaarden, kunnen
worden toegestaan. De afgelopen jaarwisseling was bij wijze
van uitzondering, vanwege de Coronacrisis, het landelijk
vuurwerkverbod van kracht. Dit bracht beduidend minder
overlast, minder ongelukken en verwondingen zoals oogletsel
en minder vervuiling met zich mee.
De SGP is samen met een aantal partijen sinds vorig jaar
bezig met een initiatiefvoorstel rondom vuurwerk in Ede. De
overlast en schade liep de afgelopen jaren steeds meer uit
de hand. Er moest nu echt iets gebeuren. Doordat vanwege
Corona, een landelijk vuurwerkverbod van kracht werd, is
het initiatiefvoorstel enigszins vertraagd. We hebben de
effecten van deze landelijke maatregel willen afwachten. Deze
effecten zijn wat ons en de initiatiefnemers betreft gunstig
en in het voordeel van een algemeen vuurwerkverbod. Het
initiatiefvoorstel wordt momenteel verder uitgewerkt en
zal naar verwachting in de eerste helft van 2021 naar de
gemeenteraad komen. Met de motie willen we de landelijke
overheid aansporen tot een algemeen vuurwerkverbod.
Dit zal, samen met ons initiatiefvoorstel, helpen om de
jaarwisseling in Ede veiliger en rustiger te doen verlopen. De
motie is aangenomen met 28 stemmen voor en 11 tegen.
De volledige artikelen alsook de gestelde raadvragen kunt u
terugvinden op de site: ede.sgp.nl
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Help starters te starten
Gespecialiseerd in losgestort vervoer van o.a.:
- (Biologische) voedermiddelen;
- Groenten en fruit;
- Agrarische producten

.. met kippers en walkinggloors..

Schampsteeg 12
T: +31 (0) 318 - 651808
E: info@vanvlastuintransport.nl

6718 VD Ede - NL
F: +31 (0) 318 652460
I: www.vanvlastuinagro.nl

K I E F T H OV E N I E R S
- vo o r u w co m p l e t e t u i n -

'Wij maken uw tuin, zoals u het wenst.
De mogelijkheden zijn onbegrensd.'
LUNTEREN
06 11 68 96 70
info@kiefthoveniers.nl
www.kiefthoveniers.nl
Tuinaanleg - Onderhoud Sierbestrating - Boomverzorging - Houtbouw

Compleet van
weg tot water

ialist

, één spec

nruimte

één buite

www.vaarkamp.nl

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting in
november 2020 is er in de gemeenteraad gesproken over
het nut en de noodzaak van de starterslening. Uit navraag
van de SGP is gebleken dat de Verordening Starterslening
niet is ingetrokken. Dat betekent dat er nog een beroep op
gedaan kan worden.
Daarom heeft de SGP de volgende
vragen aan het college gesteld.
- Omdat de Verordening Starterslening
niet is ingetrokken, kunnen de Doelgroepenverordening en Koopgarant
niet in plaats van de Verordening Starterslening fungeren. Waarom kunnen
inwoners dan geen beroep doen op de
starterslening?
- In 2016 was het fonds nagenoeg leeg,
waardoor er van de starterslening geen
gebruik meer kon worden gemaakt.
Waren er nog andere redenen waarom
destijds met het faciliteren van de starterslening is gestopt?

- Door de lage hypotheekrente zijn veel
startersleningen de laatste jaren sneller
afgelost, waardoor er inmiddels weer
voldoende geld in het fonds aanwezig
is. Waarom is de gemeenteraad sinds
2018 niet actief geïnformeerd over de
ontwikkelingen met betrekking tot het
fonds?
- Is het college van B&W bereid de starterslening opnieuw open te stellen?
- Waar kunnen starters voor de aankoop
van koopwoningen zich melden, wanneer ze gebruik willen maken van de
starterslening?
Het woningaanbod is ongekend krap en

de huizenprijzen zijn naar recordhoogten gestegen. Koophuizen worden voor
starters onbereikbaar en doorstromers
blijven langer in hun huis zitten.
Voor een huurwoning moet je ook jaren
ingeschreven staan.
Juist de starterslening kan helpen om ervoor te zorgen dat de jeugd een woning
kan kopen in de plaats van geboorte. Dat
komt ook de vitaliteit en leefbaarheid van
de dorpen ten goede.
De oproep van de SGP richting het college is duidelijk: Help starters te starten en
laat ze niet in de kou zitten!

NICO VAN DER POEL

Raadslid SGP Ede

Regenbooggemeente Ede
Tijdens het debat heeft de SGP aangegeven dat zij niet ziet welke oplossing dit
voorstel biedt om ervaren problemen van
discriminatie en gevoelens van onveiligheid aan te pakken. We lopen daar niet
voor weg. Maar laten we nuchter zijn.
Heel Nederland genderneutraal, regenboogvlaggen plaatsen en jezelf uitroepen
als Regenbooggemeente, het zijn geen
effectieve oplossingen, maar is eerder
symboolpolitiek.
De initiatiefnemers erkennen met
dit voorstel een eerste stap te zetten
binnen een breder inclusiebeleid. Dat
een groot deel van onze inwoners echt
geen inwoner hoeft te zijn van een
Regenbooggemeente, is dan minder van
belang. Wel is toegezegd ook andere
partijen en meningen te betrekken bij de
verdere uitwerking.
BIJBELSE UITGANGSPUNTEN

Voor de SGP staan de onderliggende
visie en de diverse uitingen van
de ‘regenboogbeweging’ haaks op
de Bijbelse noties over de unieke

SGP KLANKEN

MAART 2021

Op 4 februari jl. is Ede uitgeroepen als
Regenbooggemeente. De initiatiefnemers
D66, GroenLinks, Gemeentebelangen,
PvdA, VVD, CDA en fractie Wijnsouw vragen
daarmee om meer aandacht voor de Edese
LHBTI-inwoners. Naast de indieners gaven ook de CU,
Burgerbelangen en EdeNu hun zegen aan dit voorstel.
De SGP heeft niet ingestemd.
waarde van het huwelijk tussen man
en vrouw. Daarnaast willen we recht
doen aan de waarde en daarmee de
beschermwaardigheid van ieder mens.
Wij zijn er van overtuigd dat we daarmee
de Bijbelse scheppingsordening serieus
nemen en het welzijn van onze inwoners
op het oog hebben.
We hoeven in deze verwarrende
tijd onze identiteit niet in onszelf te
zoeken, in hoe we ons willen uiten en
gedragen. Ten diepste is het van belang
onze identiteit te spiegelen aan Jezus

Christus, dat we wensen te leven naar
Zijn wil en voorbeeld.
(zie voor de volledige bijdrage de website
van de SGP Ede)

KEES VAN WOLFSWINKEL

Raadslid SGP Ede
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DE VERANDERING

DE VERANDERING

In deze serie laten we in woord en beeld zien wat er afgelopen jaren is veranderd in de gemeente Ede als gevolg van politieke besluiten.
In dit nummer: De ontwikkeling van het dorp Ederveen.
Tekst: Ralph van Rees | Foto’s: Gemeentearchief Ede & Ralph van Rees

tot
een bloeiend dorp

van
Edes veen
VROEGER

NU

De naam Ederveen komt in verschillende vormen in de geschiedenis voor. In alle gevallen wordt duidelijk dat het een gebied is dat
beheerd en ontgonnen wordt vanuit Ede. In de 17e eeuw start het winnen van turf uit het moeras. Op de plaatsen waar turf wordt
gewonnen, vestigen zich gezinnen in kleine hutjes die later tot kleinschalig boerderijtjes worden omgebouwd. Op deze manier is
het slagenlandschap ontstaan, een landschap met smalle rechte percelen die omgeven zijn door sloten en elzenbomen om de
slootkant stabiel te houden.

Mede door de handel in eieren, veevoer en vee heeft
Ederveen zich ontwikkeld tot een echt dorp. In 2015
stelde de gemeenteraad de Structuurvisie Ederveen
voor de periode 2015-2025 vast. Meest in het oog
springende ontwikkelingen zijn de bouw van de wijk
Munnikenbeek met 68 woningen en de nieuwbouw
van de Julianaschool en de Calvijnschool. De bouw
wordt in 2021 afgerond, zoals het er nu uit ziet.

De handel in eieren was voor veel gezinnen een belangrijke inkomstenbron. In 1924 is de Marktcommissie voor eierhandel
opgericht en werd er vanaf dat jaar wekelijks een eiermarkt georganiseerd. Omdat de handel groeide, werd in 1926 een
Marktgebouw gebouwd. Later is ook een pakloods gerealiseerd. Het hoogtepunt van de eierhandel was in 1964, toen er 58
miljoen eieren werden verhandeld. Dit aantal liep langzaam terug. In 1985 is de markt gesloten.
De gemeenteraad heeft het Marktgebouw in 2012 aangewezen als gemeentelijk monument. In 2002 is een standbeeld van een
eierboer geplaatst, als herinnering aan de belangrijke functie van het gebouw en het marktplein.

De SGP heeft zich ingezet om de realisatie van
passende schoolhuisvesting te versnellen. Het aantal
basisschoolleerlingen groeide snel, waardoor de
leerlingen in verschillende gebouwen onderwijs
moesten krijgen. Het resultaat van deze inzet is niet
alleen een snellere realisatie van de nieuwe scholen,
maar ook het bouwen van betaalbare woningen voor
mensen die graag in Ederveen willen wonen.
De besluitvormende vergaderingen over Ederveen zijn
terug te kijken via:
• https://ede.raadsinformatie.nl/
vergadering/376720#ai_3140822
• https://ede.raadsinformatie.nl/
vergadering/180499#ai_1811128
Meer informatie over Ederveen is te vinden op
https://www.plaatsengids.nl/ederveen
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SGP-JONGEREN

Ruimte voor idealen

Laat je stem horen!
Mensen hebben wensen. Dat geldt in het algemeen, maar
zeker voor wonen, werken en leven. Het mooie van ons vak
is, dat wij die wensen mogen vertalen naar werkelijkheid.
Daar werken we hard voor. Dag in, dag uit. Zodat we
gebouwen opleveren die tot in elk detail kloppen. Maar
we kijken ook verder. Als rentmeesters van onze aarde,
werken we duurzaam en passen we energiebesparende
middelen toe in wat we bouwen. Zodat ook toekomstige
generaties nog lang mogen genieten van wat we bouwen.

D.V. 17 maart mogen we onze stem uitbrengen voor de
Tweede Kamer. Stemmen is een keuze maken wie ons
de komende vier jaar vertegenwoordigen.
Deze volksvertegenwoordigers vormen de stem van Nederland.
Stemmen betekent dus indirect je stem laten horen.

Nieuwe technieken, maar met ouderwets vakmanschap en
persoonlijke aanpak. Dat is hoe wij werken.
Wat zijn uw wensen? Deel ze met ons. Bel of app ons

Wij vertalen
wensen naar
werkelijkheid.
WO N I N G B O U W

A PPA RTE M E NTE N

op 06-51817238, 0318-596450 of stuur een mail naar
kees@bouwbedrijfvanmiddendorp.nl.

U TI L ITE ITS B O U W

KALFSVLEES RECHTSTREEKS
VAN ONZE BOERDERIJ!

Van harte welkom bij “Koetjes en Kalfjes”!
Sinds kort verkopen we het heerlijke vlees van
onze kalveren ook aan particulieren.

U koopt het vlees bij ons thuis in bevroren conditie. Het vlees wordt
vacuüm verpakt per twee stuks. Of in porties van 300 en 500 gram.
U kunt ook een bout (= ongeveer 50 kg) bestellen of een paar kilo
vlees naar eigen samenstelling. Dit vlees kan vers afgehaald worden.
Dit is alleen in overleg mogelijk.
We hebben o.a. biefstuk, entrecote, kalfslapjes, schnitzel etc. We
maken zelf overheerlijke hamburgers en rollades. Deze zijn glutenvrij! Heel belangrijk voor mensen met coeliakie! Op verzoek kunnen
deze ook zonder zout gemaakt worden. (Voor al onze producten geldt:
zolang de voorraad strekt).

Als de borden aan de weg staan,bent u
van harte welkom! Of neem contact met
ons op via onderstaand telefoonnummer.

Als we het over onze stem hebben,
dan kunnen we niet om Genesis 3
heen. Toen luisterde de mens naar
de stem van de slang. De mens wilde
als God zijn! Door de zondeval zijn we
vijanden van God geworden en zijn
we Zijn beeld kwijtgeraakt. Ook onze
stem, die eenmaal Gods lof verkondigde! Toen Jesaja geroepen werd tot
profeet, riep hij het uit: “Wee mij, want
ik verga, dewijl ik een man van onreine
lippen ben, en ik woon in het midden
van een volk dat onrein van lippen is”
(Jes. 6: 5a). En de apostel Paulus zegt

WILT U OOK
ADVERTEREN
IN SGP-KLANKEN?
Neem dan s.v.p. contact op met Drukkerij AMV BV,
Theo van den Brink. Info@drukkerij-amv.nl
of bel (0318) 48 40 47

SGP-JONGEREN EDE

Mooie creaties met één
doel: meer resultaat.
Mooie, opvallende communicatie-uitingen zijn een
middel. Meer aandacht, meer resultaat: dat is het doel.

WE ZIJN IN PRINCIPE GEOPEND OP:
donderdag & vrijdag: 12.00 – 18.00 uur
zaterdag:
09.00 – 18.00 uur

ONZE VAL

Onze specialisten helpen jou verder met creaties die
het verschil maken. Online en offline. Van huisstijl tot

Bestuursleden:
Gijs Westeneng (voorzitter a.i.
en secretaris)
Willem Wagteveld (penningmeester)
Berry Bouw, Melvin Hazeleger,
Maarten Otten, Wilmer Achterstraat,
Peter van Lagen, Timon Thomassen

magazine, van campagne tot website.

Lekkse!r
ver

GERARD EN RIKA VAN DEN BERG
LAGE VALKSEWEG 54 TE WEKEROM
TEL: 0318-461281 (B.G.G. 06-27 434 438)

KOETJESENKALFJESONLINE.NL

Meer weten? Neem contact op met Lambert Kisteman via 06 - 137 188 36
Maak
nu een afspraak. Bel 0341 25 00 18

nl | Marktstraat 17, Nunspeet | Lunteren

E-mail: ede@sgpj.nl
Website: www.sgpjede.nl
Twitter: www.twitter.com/spgjede
Facebook: facebook.com/sgpjede

over onze stem: “Hun keel is een
geopend graf; met hun tongen plegen
zij bedrog; slangenvenijn is onder
hun lippen” (Rom. 3: 13). Hebben wij
onszelf zo al leren kennen? Durven
wij nog eerlijk onze natuurstaat te
benoemen voor onze omgeving?
WAAR SPREKEN WIJ OVER?

Over de actualiteiten en over anderen hebben we ons zegje vaak wel
klaar. Anderen doen het verkeerd
en wij hebben onze zaakjes zo
goed op orde. Daarmee vergeten
we dat we allemaal van dezelfde
lap gescheurd zijn. En hoe vaak
wordt de Naam van de Heere nog
genoemd? Alles wat op deze aarde
gebeurt, zien wij daarin ook niet
dat de Heere spreekt? Wordt er
nog over de Heere gesproken? Nog
geen honderd jaar geleden kon je
zomaar middenin een geestelijk
gesprek terechtkomen, als je bij
de bakker binnenstapte… Werd er
zomaar gesproken over vloek en
zegen, recht en genade, Adam en
Christus en over het werk van Gods
Geest in verloren zondaarsharten.
Helaas wordt Gods Naam nog al
eens vloekend gebruikt. Zeggen wij
er iets van? Hoe vaak spreken wij
nog goed van de Heere, Zijn dienst
en Zijn instellingen?

tegen deze grote menigte die tegen
ons komt (…) maar onze ogen zijn op
U” (2 Kron. 20: 12). Jósafat mocht
weten in zichzelf niets te zijn dan
alleen zonde, maar door soevereine genade in Christus “meer dan
overwinnaars” te zijn (Rom. 8: 37).
Wat zou ons land gezegend zijn met
zulke Jósafats!
DADERS DES WOORDS

We gaan langzamerhand ook weer
richting belijdenistijd. Ook dan zul
je je stem moeten laten horen door
te antwoorden op de vier vragen. Of
misschien heb je dat kortgeleden al
gedaan. Met eerbied gesproken: De
Heere en de hele gemeente hebben
toen je stem gehoord. Op al onze
‘ja-woorden’ komt de Heere eenmaal terug. Dat geldt ook voor een
SGP’er, als hij ergens een plek mag
innemen en daarbij de eed moet
afleggen. De apostel Jakobus roept
op om “daders des Woords, en niet
alleen hoorders” te zijn (Jak. 1: 22).
De kanttekenaren schrijven daarbij:
“Degenen die met het hart gelovende ter rechtvaardigheid, hun leven
naar de leer van Christus schikken
en hun geloof met de vruchten der
bekering betonen.” Kan dat ook van
ons gezegd worden?

NIET UIT EIGEN KRACHT

De SGP stelt zich ten doel “de
beginselen van Gods Woord op
staatkundig terrein tot meerdere
erkenning te brengen in den lande”
(Art. 2 beginselprogramma). Zo mag
Gods Woord nog klinken! Dat zou
ons toch moeten wegen, wanneer
we naar de stembus gaan en onze
stem indirect laten horen. Een
kleine partij? Koning Jósafat kende
een geheim. Hij kende een gebedsleven: “Want ons is geen kracht

MAARTEN OTTEN

SGP-Jongeren

Gastspreker nodig?
Bel 06-26448658 (Gijs Westeneng)
SGP KLANKEN
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INTERVIEW
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Bosperikelen

Begraven in Ede

In de media is er verschillende keren
aandacht geweest voor de kaalslag in de
Edese en Lunterse bossen. Tegelijkertijd
zijn er in de tijd van lock-down veel meer
mensen in het bos om te wandelen, rust
te zoeken en even te ontsnappen uit de
dagelijkse sleur thuis. Elk kind en mens
heeft een moment van ontspanning
nodig. Op 21 januari heeft de SGP daarom
vragen gesteld over het beleid dat binnen
de gemeentelijke bossen gevoerd wordt
en over het beheeroverleg met andere
eigenaren.

Ongeveer 100 jaar geleden was het geen vraag of men
zich liet begraven. Door de secularisatie zijn er over die
Bijbelse instelling gaandeweg andere ideeën ontstaan.
Er wordt steeds vaker voor crematie gekozen. Nu er
verschillende soorten van lijkbezorging zijn, ontstaan
er de nodige vragen. In dit interview gaat de heer
E.M. Heij hier op in. Dhr. Heij is SGP-lid en was voorheen
medebeheerder van begraafplaats Ede. Daarnaast is hij
beheerder van de Rooms Katholieke begraafplaats in Ede
en heeft hij momenteel een grafsteenonderhoudsbedrijf.

Een stuk bos waar in De Lunterse Krant
de aandacht op werd gevestigd, is het
perceel rondom congrescentrum ‘De
Werelt’. Er is op die plek een groot hek
gezet en populaire wandelpaden werden
afgesloten. De vraag van de SGP is of er
goedkeuring voor dit hek is verleend en
of een eigenaar zomaar een deel van het
bos mag afsluiten. Zeker als het bos al
decennia lang openbaar toegankelijk is
voor het publiek. In de beantwoording
berichtte het college dit aspect van gewoonterecht nader uit te zoeken.

DE RIMBOE

OPRUIMEN EN HERPLANTEN

Op 1 februari heeft de SGP, samen
met het CDA, raadsvragen gesteld over
de afsluiting van wegen en paden die
grenzen aan het Luntersche Buurtbosch.
Ook hebben de CU en GroenLinks op
hun beurt, na de vragen de SGP, aanvullende vragen gesteld aan de betreffende
wethouder.
Al met al kan gesteld worden dat er voldoende aandacht gevraagd wordt voor
bosbeheer. Het blijkt nodig om te blijven
opletten dat het recreatief gebruik van
de bossen in stand blijft. De SGP is van
mening dat we met elkaar zuinig moeten

Ook zijn er in het betreffende perceel
tientallen bomen verdwenen en is het
bos opgeruimd. De SGP steunt het
uitvoeren van achterstallig onderhoud,
maar vraagt wel of dit opruimen niet heel
ruim opgevat is en of er nu sprake is van
een herplantplicht. De eigenaar geeft aan
veel nieuwe bomen te zullen planten,
maar vindt dat ook echt plaats en is er
toezicht op de uitvoering?
Het gebied is een zogenaamd ‘Natura
2000 gebied’. Over die gebieden heeft de
provincie het bevoegd gezag en niet de
gemeente.

Ook achter Camping De Rimboe in Lunteren is er veel bos opgeruimd en uitgedund. Ingezonden brieven in de media
uitten zorgen over het natuurbeheer,
omdat op plaatsen waar eerst bomen
stonden nu nieuwe chalets geplaatst zijn.
De woordvoerder van de gemeente geeft
in een reactie hierop aan dat ook op deze
plek weer nieuwe bomen geplant zullen
worden en dat de gemeente de vinger
aan de pols houdt.
BREED DRAAGVLAK

De SGP is van mening dat we
met elkaar zuinig moeten zijn
op de omvang van de bossen.
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zijn op de omvang van de bossen. Het is
daarom niet acceptabel dat er door het
claimen van eigendomsrechten steeds
meer stukjes bos komen met beperkingen tot de vrije toegang.
LEEFBAAR HOUDEN

Recent haalde een loslopend wild zwijn in
het centrum van Lunteren de landelijke
pers. Het is belangrijk dat hondenbezitters hun honden in het bos aangelijnd
houden. Dieren die vrijelijk in het bos
thuis horen, worden door honden opgejaagd en kunnen steeds moeilijker rust
vinden. Daardoor kun je buiten het bos
en in de bebouwde kom zomaar een wild
zwijn of een ree tegen komen, die tegen
wil en dank opgejaagd is door loslopende
honden. Laten we de bossen met elkaar
leefbaar houden en samen genieten van
de mooie, waardevolle omgeving waar
we mogen wonen en kunnen genieten
van de mooie natuur!

WAT IS HET
VERSCHIL TUSSEN
BEGRAVEN,
NATUURBEGRAVEN
EN NATUURLIJK
BEGRAVEN?

Een groot verschil is de
tijdsduur. Een graf koop je nu voor een
bepaalde tijd. In feite huur je een graf
voor 10, 20 of 30 jaar. Bij het verstrijken
van deze periode krijgen de zogeheten
‘rechthebbenden’ (bijvoorbeeld
nabestaanden) het verzoek of ze die
willen verlengen met 10 jaar. Dit keert
elke 10 jaar terug. In de praktijk zie
je dat de rechten alsmaar duurder
worden en mensen uiteindelijk helaas
kiezen voor cremeren. Natuurbegraven
is voor onbepaalde tijd. Deze vorm
van begraven kost veel grond. Een
natuurgraf is 20m² en daar mogen twee
personen naast elkaar begraven liggen.
Verder mag men alleen natuurlijke
materialen gebruiken. Een grafteken
is alleen toegestaan door middel van
een boomschijf. Bij natuurlijk begraven
mogen ook twee mensen naast elkaar,
is de grondoppervlakte kleiner en kan
er ook sprake zijn van bepaalde tijd,
namelijk 50 jaar.
IS ER VANUIT DE BIJBELSE VISIE EEN
VOORKEUR?

PIETER KOOL

Raadslid SGP Ede

MAGAZINE VAN SGP AFDELING EDE

Bijbels gezien zeg ik begraven voor
onbepaalde tijd, maar het is een best
moeilijke vraag. Als je kijkt naar de
Joden en moslims, die hebben een
eigen begraafplaats en dat is voor
onbepaalde tijd. Maar als je bekijkt hoe
dat in Ede gaat, waar al die mensen
gebleven zijn die voor onbepaalde tijd
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begraven liggen, uiteindelijk zijn die
vaak wel in een verzamelgraf begraven
geworden. Als we het hebben over
meerdere personen in één graf, lijkt
mij daar Bijbels gezien niets op tegen.
Ik denk aan die man die bij Elísa
begraven werd en ook aan de vallei van
dorre doodsbeenderen uit Ezechiël.
En als ik kijk naar de grafkelders die
ik restaureer, dan zou je ook kunnen
spreken over de spelonk van Machpela.
In feite is men dan in ’verdiepingen’
boven elkaar begraven. Een mooi
voorbeeld van Bijbels begraven
vind ik begraafplaats ‘De Meenthof’
in Wekerom. Bij die begraafplaats
bestaat ook de mogelijkheid om voor
onbepaalde tijd te begraven.
WELKE MOGELIJKHEDEN VOOR
NATUURBEGRAVEN ZIJN ER IN ONZE
GEMEENTE?

Alle beschikbare natuurgraven zijn al
uitgegeven. Op dit ogenblik is er wegens
ruimtegebrek niets meer te bieden.
HOE SCHAT U DE CAPACITEIT
IN VAN DE TOEKOMSTIG
BESCHIKBARE RUIMTE VOOR
NATUURBEGRAVEN?

Op den duur gaat dit vastlopen. Men
is veel te ruimdenkend. Omdat het
onderwerp gevoelig ligt, wordt er nu
niets mee gedaan, maar ondertussen
zie je wel dat veel mensen uitwijken
naar Schaarsbergen. Voor die
natuurbegraafplaats krijgt men ook
een acte dat er nooit geruimd wordt.
Daarnaast is Rhenen in ontwikkeling,
die wordt later dit jaar opengesteld.

WAT WILT U DE EDESE SGP
ALS ADVIES MEEGEVEN OP DIT
ONDERWERP?

Op dit moment zijn er op verschillende
begraafplaatsen in de gemeente Ede
verschillende oude graven waar geen
rechthebbenden meer voor zijn. Als
de gemeente deze graven zou ruimen,
biedt dat meer ruimte. Daarnaast zou de
SGP zich ervoor moeten inspannen dat
begraven betaalbaar blijft. Op die manier
kiezen mensen misschien eerder voor
begraven dan voor cremeren. Juist zo kan
de SGP laten horen vóór begraven te zijn.

WAT IS DE VISIE VAN SGP EDE OP
BEGRAVEN?
De SGP is principieel vóór begraven,
dit is de Bijbelse lijn. Begraafplaatsen
moet goed onderhouden zijn.
Dit geldt ook voor de aanwezige
aula’s. Daarnaast vind de SGP het
van belang om zo lang mogelijk te
wachten met ruimen van graven en
moet er ook de mogelijkheid zijn voor
altijddurend grafrecht. Verder vinden
we dat een graf mogelijk moet zijn
voor een eerlijk tarief.
Gerrit Heij, fractievolger SGP Ede
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CONTACT
GEMEENTELIJKE AFDELING EDE
(OVERKOEPELEND BESTUUR)
L. Kisteman, De Klomp (voorzitter)
A.N. Achterstraat (secretaris)
Kattenbroekerweg 13, 6741 GT Lunteren
T 0318-462095
E gasgpede@kliksafe.nl
J.C. Anker, Bennekom
G. van den Herik, Ederveen
H.F.G. van Ee, Otterlo
E.A. van ’t Hul, Bennekom
J. Siebelink, Ede
G.J. van Ingen, Ede
C. Teunissen, Lunteren
J. Veenendaal, Harskamp
D.W. de Vries, Wekerom
PLAATSELIJKE KIESVERENIGINGEN (PKV’S)

Bouwen is samenwerken. Samen. Met elkaar, met
opdrachtgevers, met anderen. Het is de kunst van
verbinden: de juiste partijen bij elkaar brengen en de
juiste krachten bundelen. Als verbindende bouwer
doen we dat graag. Zo realiseren we uiteenlopende
projecten in woningbouw en utiliteitsbouw. Van grote
nieuwbouw tot kleinere onderhoudsklus.

Kiesvereniging Bennekom:
W. Doeleman (secretariaat)
Hendrik van Poelwijcklaan 26, 6721 PL Bennekom
E secretaris.sgp.bennekom@gmail.com
Kiesvereniging Ede:
G.J. van Ingen (secretariaat)
Baron van Wassenaerlaan 28, 6717 LJ Ede
T 0318-624146
E gj.van.ingen@live.nl

WONINGBOUW & UTILITEITSBOUW

COLOFON
Kiesvereniging Ederveen:
J. van den Dikkenberg (secretariaat)
Goorsteeg 15, 6741 TB Lunteren
T 0318-589428
E info@jvandendikkenberg.nl
Kiesvereniging Harskamp-Wekerom:
J. Veenendaal (secretariaat)
Laarweg 21a, 6732 DG Harskamp
T 0318-456830
E jveenendaal@solcon.nl
Kiesvereniging Lunteren:
A.N. Achterstraat (secretariaat)
Kattenbroekerweg 13, 6741 GT Lunteren
T 0318-462095
E sgplunteren@kliksafe.nl
SGP-JONGEREN EDE
Gijs Westeneng (secretariaat)
Bruinehorstweg 7, 6741 PL Lunteren
T 06-26448658
E ede@sgpj.nl
I www.sgpj-ede.nl

FRACTIE

A. (Arnold) Versteeg
Raadslid, vice-fractievoorzitter
Wekerom
T 0318-462099
E arnold.versteeg@ede.nl
Portefeuilles: onderwijs,
asielzaken,statushouders,
regio Food Valley, WFC

Uw betrouwbare partner voor:

STAALBOUW
DAK- EN WANDBEPLATING

TRAPPEN EN HEKWERKEN
RVS EN ALUMINIUM

Goorsteeg 15 | 6741 TB Lunteren | T 0318 589428 | www.jvandendikkenberg.nl

P. (Pieter) Kool
Raadslid
Lunteren
T 0318-485867
E pieter.kool@ede.nl
Portefeuilles: verkeer, cultuur, sport
en milieu
C.H. (Kees) van Wolfswinkel
Raadslid
Ede
T 0318-623289
E kees.van.wolfswinkel@ede.nl
Portefeuilles: sociaal domein,
werk & inkomen

E. (Evert) Jansen
Raadslid, secretaris
Ederveen
T 0318-573627
E evert.jansen@ede.nl
Portefeuilles: ruimtelijke
ontwikkeling

G. H. (Gerrit) Heij
Fractievolger
Bennekom
T 06-41140442
E gerrit.heij@ede.nl
Portefeuilles: sociaal domein,
onderwijs en duurzaamheid

N.M. (Nico) van der Poel
Raadslid
Ede
T 0318-652063
E nico.van.der.poel@ede.nl
Portefeuilles: algemene zaken,
financiën en economie

E.W. (Bert) van Roekel
Fractievolger
Ede
T 06-83448226
E bert.vanroekel@ede.nl
Portefeuilles: sociaal domein
en ruimtelijke ontwikkeling

T.E. (Theo) Folmer
Raadslid
Lunteren
T 0342-421066
E theo.folmer@ede.nl
Portefeuilles: ruimtelijke
ontwikkeling en landbouw

W. (Wilhelm) Doeleman
Fractie-assistent
Bennekom
E wilhelm.doeleman@ede.nl

Raadsvergadering bijwonen of de fractie spreken? Van harte welkom!
De gemeenteraad vergadert om de twee weken op donderdag (de Politieke Dag Ede). Op gemeenteraad.ede.nl
kunt u zien wanneer dat is en wat er besproken zal worden. Op de maandag voorafgaand aan de PDE vergadert de
fractie. Wilt u ons dan spreken, graag vooraf contact met Wilhelm Doeleman via wilhelm.doeleman@ede.nl.
Welkom in het Raadhuis, Bergstraat 4 (ingang Bestuurscentrum) in Ede. Uw betrokkenheid stellen we zeer op prijs!
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REDACTIE

M.S. (Maarten) Otten, Ede (hoofdredacteur)
G. (Gijs) Westeneng (redactiesecretariaat)
Bruinehorstweg 7, 6741 PL Lunteren
T 06-26448658 E klanken@sgpede.nl
J.J. (Johan) van den Brink, Wekerom
W. (Wilhelm) Doeleman, Bennekom
E.A. (Arend) van ’t Hul, Bennekom
E. (Evert) Jansen, Ederveen
D.J. (Dirk Jan) Laros, Ede
A.J. (Arnaud) Muit, Ede
J.R. (Ralph) van Rees, Ederveen
ABONNEMENT

0318 461 651 | www.driesten.nl
G.W. (Gerrit) Flier
Fractievoorzitter
Wekerom
T 0318-701111
E gerrit.flier@ede.nl
Portefeuilles: financiën,

SGP Klanken is het magazine van de SGP in
gemeente Ede (Bennekom, De Klomp, Ede,
Ederveen, Harskamp, Lunteren en Wekerom)
en wordt viermaal per jaar uitgegeven door
de Gemeentelijke Afdeling van de SGP in Ede.
In het magazine informeert de SGP-fractie
u onder meer over haar bijdrages in de
gemeenteraad.

SGP Klanken wordt geheel kosteloos
toegestuurd aan leden, donateurs en relaties
van SGP Ede. Een vrijwillige bijdrage wordt
daarom zeer gewaardeerd. U kunt uw gift
overmaken naar NL55 RABO 0377 029 238
t.n.v. SGP Gemeentelijke Afdeling Ede o.v.v.
‘Gift SGP Klanken’. Hartelijk dank!
AANMELDEN, OPZEGGEN
OF ADRES WIJZIGEN

Wilt u lid/donateur worden van de SGP, uw
lidmaatschap/donateurschap beëindigen of
als lid/donateur uw adres wijzigen, dan dient
u contact op te nemen met de kiesvereniging
van uw woonplaats (zie contact). Nieuwe
leden/donateurs krijgen automatisch SGP
Klanken toegestuurd en opgezegde leden/
donateurs worden automatisch afgemeld.
Bent u géén SGP-lid/donateur? En wilt u zich
abonneren, uw abonnement opzeggen of uw
adres wijzigen? Neem dan contact op met
het secretariaat van de redactie
(zie redactie).
VORMGEVING EN DRUK

Drukkerij AMV, Lunteren
I www.drukkerij-amv.nl
ADVERTENTIES

Drukkerij AMV, Lunteren
T 0318-484074
I www.drukkerij-amv.nl
FOTO’S EN AFBEELDINGEN
Pixabay (P 15, 20), Deposit (P 5, 19),
E.M. Heij (P 21),
overig: SGP Ede, tenzij anders vermeld.
VOORBEHOUD DATA
Voor alle in dit magazine genoemde toekomstige
data geldt: Deo Volente – “Indien de HEERE wil, en
wij leven zullen.” (Jakobus 4 : 15)
NIEUWSBRIEF
Wilt u op de hoogte blijven van het actuele
nieuws over de SGP in Ede? Schrijf u dan in voor
de digitale nieuwsbrief via ede.sgp.nl.
MEER INFORMATIE
www.ede.sgp.nl
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Gespecialiseerd in functieveranderingen
sloop eters.nl
in het buitengebied

• Aan- en verkopen van sloopmeters
• Ontwikkelen van nieuwbouwlocaties door inzet sloopmeters

m2

Ons advies voorziet in een behoefte waar ondernemers, die de functie van hun vrijkomende agrarische
bedrijfsgebouwen willen veranderen, echt wijzer
van worden. Wij adviseren en bemiddelen bij het:

dé marktplaats voor
ruimte voor ruimte

Sloopmeters.nl

Dit is altijd maatwerk, omdat geen enkele locatie hetzelfde
is. De liggingHEEFT
ervanOF
is bijvoorbeeld
belangrijk om uiteindelijk
ZOEKT U SLOOPMETERS?
het beste resultaat te behalen.

m
2

• In kaart brengen van de mogelijkheden van
stoppende agrarische bedrijven
• Begeleiden van Ruimte voor ruimte
Struikhoeve biedt een online platform waarop u
(Rood voor rood) procedures
uw aanbod plaatst en ook kunt zoeken
Voor eengratis
vrijblijvend
adviesgesprek bel of
naar beschikbare sloopmeters.
• Inzetten van Vrijkomende agrarische bebouwing
met
Addy
Ruitenbeek
via 0318 - 744150
(VAB) voor andere bestemmingen
Adviesof mail naar info@struikhoeve.nl
• Herontwikkelen van locaties

sloopmeters.nl

WILT U ADVIES OVER

SLOOPMETERS?

Struikhoeve adviseert over agrarische functieveranderingen en begeleidt het verhandelen
van sloopmeters. We helpen u met het:
‣ in kaart brengen van de mogelijkheden

Wilt u (voormalige) stallen slopen en sloopmeters
verkopen? Of zoekt u juist sloopmeters voor een
bouwlocatie? Bel Addy Ruitenbeek: 0318 744 150.

mail

voor stoppende agrarische bedrijven.
‣ begeleiden van ruimte voor ruimte

(rood voor rood) procedures.

‣ inzetten van vrijkomende agrarische

bebouwing voor andere doelen.
‣ ontwikkelen van nieuwbouwlocaties

door de inzet van sloopmeters.

‣ aan- en verkopen van sloopmeters.

0318 744 150 | mail info@struikhoeve.nl

Struikhoeve Advies BV
Struikweg 8, Harskamp
www.struikhoeve.nl
STRUIKHOEVE.NL

Meulunterseweg 34
6741 HN Lunteren
0318 482462
www.dbl-lunteren.nl

woningen - agrarisch - utiliteit - verbouw

