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WEKEROM (2.715 inwoners) wordt al sinds 814 genoemd in de geschiedschrijving, waar toen al de eerste boerderijen op de
flanken van de hogere stuwwalgronden gebouwd werden. Vlak bij het dorp ligt zandverstuivingsgebied “Het Wekeromse Zand”.
Wekerom ligt tussen Barneveld en Otterlo in. Deze rotonde maakt deel uit van de N801, die deze plaatsen met elkaar verbindt.
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- Meer windmolens in Ede
- Campagnetijd

DUURZAAMHEID EN SGP
Wat zegt het verkiezingsprogramma?

TEN GELEIDE

LANDBORG adviseert agrariërs, ondernemers
en particulieren in het buitengebied
op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening
en milieu
Heeft u plannen voor een nieuwe stal,
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Bel ons eens voor een vrijblijvende afspraak !
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Meer windmolens in Ede
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Nuchtere
duurzaamheid
Met alle winden meewaaien; zo de wind waait,
waait zijn jasje of de wind van voren krijgen.
Op verschillende plekken in onze taal vinden
we de wind terug en dat is niet gek voor een land
waarin we geleerd hebben dat de wind een gevaar
kan zijn, maar ook nuttig gebruikt kan worden.

www.landborg.nl

033 - 30 31 060
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MEEDENKEN is onze Passie

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V. te Ede is de regionale totaalleverancier van alle voorkomende hijsmiddelen
van halkranen tot en met rondstroppen. Ook als u met een hef- of hijsprobleem zit, wij bedenken de juiste
oplossing volgens de geldende normen.

Wij zijn op zoek naar een:

VACATURE

Lasser / Bankwerker
Wat bieden wij?
Een afwisselende en verantwoordelijke baan
binnen een gezellig team.
De mogelijkheid je zelf te ontwikkelen door middel
van training en/of opleiding.

Inmiddels alweer een paar jaar draaien er vlakbij knooppunt
Maanderbroek twee windturbines. Met een ashoogte van 99,5 meter en
een totale diameter van 101 meter wordt hier ongeveer 11.4 Megawatt
uur aan energie opgewekt per jaar. Samen zijn de molens ongeveer
goed voor de stroomvoorziening van 4000 huishoudens en daarmee
een belangrijk onderdeel om Ede minder afhankelijk te maken van
fossiele energie.

Wat vragen wij?
Enthousiasme, flexibiliteit en collegialiteit.
Minimaal MBO werk- en denkniveau.
Interesse?
Stuur dan je C.V. naar: dirk@asav.nl of per post.
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In het centrum van Ede staat nog een windmolen, maar dan van een
ander formaat. Met een spanweidte van bijna 24 meter heeft deze
korenmolen jarenlang dienst gedaan als energiebron. Het valt misschien
in het niet bij de reuzen langs de snelweg, maar de hoogwaardigheid
van techniek is ook hier te vinden. Het optimaal benutten van de
eigenschappen van de verschillende houtsoorten bijvoorbeeld.
De impact van beide soorten windmolens is divers maar niet
onbelangrijk. Dergelijke ingrijpende aanpassingen in onze leefomgeving
moeten gedragen worden. Dat gold vroeger, maar geldt vooral ook nu.
Daarbij is het goed om het nut van deze bouwwerken te bekijken en te
zien wat het ons oplevert.
In dit nummer over het werken aan een duurzame omgeving, vindt
u een uitgebreide visie van SGP Ede op de plannen voor nieuwe
windmolens en de kanttekeningen daarbij. Dit alles staat in het teken
van ‘Ede Energieneutraal in 2050’ om zo in het Bijbels licht deze aarde
te gebruiken zonder te verbruiken. Met een stuk nuchterheid dat deze
aarde, zoals wij die kennen, zal vergaan. We waaien immers niet met alle
winden mee.

GIJS WESTENENG
Redactiesecretaris SGP Klanken
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MEDITATIE

‘Abraham tot een
voorbeeld gesteld’

MINIMARKT

INNOVATIEVE VOERSYSTEMEN

van den Brink

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

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

T 0318 693 691

E info@sieplo.nl

En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof;
maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer.
Romeinen 4: 20

www.minimarktvandenbrink.nl

Timmerwerken
Interieurwerken
Inbouwkasten
Keukenmontage
Tegelwerk
Badkamers
Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Renovatie

THEODORUS AVINCK
(1740-1782)

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

Indrukwekkend en kleurrijk werk

“Leringen wekken, maar voorbeelden
trekken.” Dit is een algemeen en zeer
bekend spreekwoord, dat ook door de
ervaring meermalen bewaarheid wordt.
Wat is er, dat zo sterk ter navolging noopt,
dan de voorbeelden in anderen?
Het is daarom ook een vrij algemeen gebruik, dat men ter
meerdere bevestiging van de gestelde waarheid, zich op
de voorbeelden beroept, en die door deze nader staaft en
aandringt. Het is wel zo, dat wij niet zozeer naar voorbeelden,
dan wel naar wetten moeten leven. Nochtans mogen veel
zodanige voorbeelden, die met de Goddelijke wet volkomen
overeenstemmen, en waaraan God Zelf het getuigenis gaf, dat
zij Hem behaagden, terecht als een richtsnoer ter navolging
aangemerkt worden.

Ons drukwerk maakt indruk. Het is kleurrijk en anders. Steeds meer ondernemers en organisaties kiezen voor drukkerij AMV. Met
een team creatieve vormgevers, printers en drukkers zijn we onze opdrachtgevers graag van dienst. Wat kunnen wij voor betekenen?
Indrukwekkend van concept tot eindproduct.

Zulk een uitmuntend voorbeeld is ook Abraham, de vader der
gelovigen, die als een ceder van de eerste grootte boven alle
geloofsheden uitsteekt, en daarom ook van allen allerbest kan
gezien worden. Geen wonder dan, dat Paulus, wanneer hij het
gewichtig leerstuk van des zondaars genadige rechtvaardiging
alleen uit het geloof zonder de werken der wet, wilde
bevestigen en zuiveren van de laster, alsof zij een nieuwigheid
was, het voorbeeld wat Abraham bijbrengt, als die alleen uit het
geloof gerechtvaardigd was, nog in de voorhuid zijnde.
Dit is de voornaamste inhoud van dit vierde hoofdstuk, waarin
de apostel de zaak zo behandelt, dat hij in de eerste 22 verzen
het voorbeeld van de doorluchtige aartsvader aanhaalt, en
dan in vers 23 tot 25 de reden opgeeft, waarom hij zich juist

op dit voorbeeld boven anderen beroept. In de eerste negen
verzen stelt hij dat voorbeeld van Abraham in het algemeen
voor, en heldert hetzelve op met de zaligspreking van zulke
mensen door de man Gods, David. Vervolgens breidt hij dit
nader uit ter bevestiging van zijn begunstigd leerstuk, de vrije
rechtvaardiging van de zondaar.
Hierin gaat hij zo te werk, dat hij eerst aantoont, dat die vrije
genade zich zowel uitstrekt tot de heidenen, als tot de Joden.
Abraham werd toch de vader van alle gelovigen genoemd,
zowel van die, welke uit de heidenen als uit de Joden waren
(vers 10 tot 13). Dan wijst hij aan, hoe Abraham de belofte
alleen door het geloof aangenomen en ontvangen had (vers
14 tot 22). Hij kon toch uit de wet niet gerechtvaardigd worden
(vers 14 en 15), het moest alleen uit het geloof zijn. Ja, het was
ook alleen uit het geloof geweest, dat hij gerechtvaardigd was.
Dit bewijst de apostel in vers 16, en hij bekleedt het met reden,
genomen uit Abrahams geloofsoefening (vers 17 tot 21) en uit
des Heeren handelwijze daaromtrent (vers 22).
Onder vele uitmuntende bewijzen van Abrahams geloof, hier door
de apostel opgegeven, is ook dit, dat onze geloofsheld, ondanks
alle tegenstand van binnen en van buiten, door alle beletselen
heendringende, zich vast en onwrikbaar heeft verlaten op de
Goddelijke beloften. Hij stond pal te midden van alle stormen en
baren. “Hij heeft aan de beloftenissen Gods niet getwijfeld door
ongeloof, enz.” Ons tekstvers vertoont ons dus de bijzondere
voortreffelijkheid van Abrahams geloof in helder daglicht.
Geliefde het de Heere met Zijn genade en Geest onder en
in ons te werken, dit voorstel zou niet alleen kunnen dienen
tot beproeving en onderscheiding, maar ook om ons op te
wekken Abrahams geloof na te volgen. Gode geve daartoe
hulp en zegen.

www.drukkerij-amv.nl
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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
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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
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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

Meer windmolens in Ede
Iedereen kent in Nederland de landschappen die
gedomineerd worden door de aanblik van windmolens.
Vooral in de provincies Flevoland, Friesland en Groningen
zijn de windmolens van heinde en ver zichtbaar, maar
ook in de andere provincies groeit het aantal windmolens.
Ook de gemeente Ede blijft niet achter op het vlak van
windenergie. Er staan al enkele windmolens, daarnaast
liggen er plannen om nog 10 windmolens erbij te bouwen.
Als SGP vinden we duurzaamheid en rentmeesterschap
belangrijke waarden, maar houden we bij het kiezen
van locaties voor nieuwe windmolens ook oog voor de
belangen van de omwonenden. Verder zetten we in op het
zuinig omgaan met de al beschikbare energie en besparen
op het gebruik waar mogelijk.
De SGP neemt als uitgangspunt dat wij
als rentmeester zorgvuldig en duurzaam
moeten omgaan met de grondstoffenvoorraad, de energiebronnen en met
onze natuur. Dit vraagt altijd een zorgvuldige afweging tussen de verschillende
belangen, zoals bijvoorbeeld de belangen
van omwonenden (individuele belangen)
versus de opgave in de energietransitie
(maatschappelijk belang).
Windenergie is voor de SGP dan ook
een vorm van verduurzaming van de
energievoorziening. Dit kan een goede
combinatie zijn met zon op het dak.
Vaak als de zon fel schijnt, staat er
minder wind en als er geen zon is, is er
vaak wel meer wind. Zonne-energie en
windenergie vullen elkaar mooi aan.
Windmolens zijn daarom een belangrijke
bron van duurzame energie.
ANDERE OPTIES

Moeten we dan overal windmolens
neerzetten? Nee, de SGP zet de volgende
kanttekeningen bij de plannen voor het
opwekken van windenergie:
1. Er moet meer ingezet worden op
energiebesparing. Energie die we niet
gebruiken, hoeft ook niet opgewekt te
worden
2. De mogelijkheden voor het opslaan
van energie moeten sneller ontwikkeld
worden. Zo dicht mogelijk bij
de eindgebruiker, zodat ook het
energienet ontzien wordt.
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3. Daarnaast zijn er alternatieve
energiebronnen waarvan de
ontwikkelingen ook niet stil staan.
Denk hierbij aan de ontwikkelingen
op het gebied van aardwarmte. Deze
warmte kan gebruikt worden voor
verwarming of het opwekken van
elektriciteit.
OMWONENDEN

Het gesuis van windmolens kan bij
omwonenden voor geluidshinder zorgen.
De SGP vindt daarom dat er voldoende
afstand moet zijn tussen de woningen
en de locatie waar een windmolen
geplaatst gaat worden. Deze landelijke
geluidsregels zijn in de afgelopen jaren
flink versoepeld, maar wat de SGP
betreft mogen deze regels teruggedraaid
worden. In het coalitieakkoord van het
nieuwe kabinet is opgenomen dat er
heldere afstandsnormen komen voor de
bouw van windmolens op land. We hopen
dat hiermee het bestaande beleid tegen
het licht wordt gehouden en aangepast
wordt naar normen die ertoe doen.

Windmolens
zijn daarom een
belangrijke bron
van duurzame
energie.
LOCATIES

Er zijn verschillende locaties in Ede
in beeld voor het bouwen van een
windmolen. Als SGP zijn wij echter van
mening dat er maar enkele locaties
overblijven waar een windmolen volgens
onze randvoorwaarden echt in te
passen is.
De SGP zet voor 200% in op
energiebesparing. Het opwekken van
energie, in welke vorm dan ook, moet
altijd een zorgvuldige afweging zijn.
Daarin moeten ook de belangen van
onze inwoners meegewogen worden.
Wanneer dit conflicteert, wordt uiterste
zorgvuldigheid gevraagd en heldere
communicatie, zodat we in het belang
van onze maatschappij en daarmee voor
onze inwoners de beste keuze maken.

PARTICIPATIE

Een voor de SGP belangrijke voorwaarde
om medewerking te verlenen aan
het plaatsen van windmolens is de
verplichting om inwoners van Ede
financieel te laten participeren in deze
windmolens. Hiermee wekken we de
energie op voor onze eigen inwoners en
bedrijven.

GERRIT FLIER
Fractievoorzitter SGP Ede
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VERKIEZINGEN

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

www.ith.nl
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

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

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

gewoon goed geregeld

whardeman.nl
Actieve en concurerende
bemiddeling van:
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Ontdek de service van

TELLE

- Pluimveerechten
- Fosfaatrechten
- Varkensrechten
Wij leveren verf en
alle benodigdheden,
precies wanneer u
het nodig heeft

Duurzaamheid en SGP

Galileistraat 39

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart heeft de
SGP net als de andere partijen een verkiezingsprogramma
opgesteld. In het programma van de SGP in
duurzaamheid een belangrijk thema. In dit artikel staan
de hoofdpunten van dit thema.
De Bijbelse opdracht, die meegegeven is
na de schepping, om de aarde te bouwen
en te bewaren, is voor de SGP nog steeds
van toepassing. Rentmeesterschap is een
belangrijke waarde om actief invulling te
geven aan een duurzame maatschappij
en bescherming van onze natuurlijke
omgeving.
VERDUURZAMEN

Verduurzaming begint bij minder
energie gebruiken. Dit kan iedereen zelf
oppakken door als inwoner van Ede je
huis, tuin en leven te verduurzamen. We
zullen onze inwoners moeten stimuleren
om zelf aan de slag te gaan, zonder dat
er een financiële drempel is. Verder is
het van belang duurzame mobiliteit te
stimuleren om daarmee de druk op ons
huidige wegennet te verlagen. Educatie
over duurzaamheid is belangrijk om
draagvlak en ideeën en initiatieven aan
te wakkeren. De gemeente heeft de
mogelijkheid om de openbare ruimte het
goede voorbeeld te geven betreffende
duurzaamheid.

3902 HR Veenendaal

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

ENERGIE- EN WARMTETRANSITIE

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

in onze verfgroothandel.

e info@vaneldikcoatings.nl

Welkom!

i www.vaneldikcoatings.nl

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

www.snetselaarproductierechten.nl

Voor de langere termijn moet er meer
focus komen op bewustwording en het
aanwakkeren van ideeën en initiatieven

SGP KLANKEN

onder onze inwoners. Dorpsraden en bewonersinitiatieven kunnen daar een rol
in spelen. Ook moeten bedrijven die zich
bezighouden met duurzame ontwikkelingen hier de ruimte voor krijgen.
Meer specifiek kunnen agrariërs een positieve bijdrage leveren in deze transitie.
Op de route naar een energieneutraal
Ede blijft gedegen onderzoek
nodig. Zowel nieuwe als bestaande
energievormen moeten we stimuleren,
mits deze een goede bijdrage leveren
aan de energietransitie. Dit kan
door meer ruimte te geven voor
zonnepanelen met meervoudig
ruimtegebruik. Belangrijk is dat ook de
capaciteit van het net wordt vergroot.
De overheid kan dit niet alleen, de
samenwerking moet worden opgezocht
met de inwoners, waarbij de inwoners
mede verantwoordelijk zijn voor het
realiseren van de energiedoelen.
Daarom niet een van bovenaf opgelegde
dwang of druk, maar een verleiding om
gebruik te maken van schonere energie.
De negatieve impact van zonnepanelen
op daken en windmolens op de
leefomgeving wordt niet ontkend, maar

door voordelen te benoemen zoals
het wooncomfort, vergroening van de
buurt en werkgelegenheid moet de
maatschappelijke discussie worden
doorbroken.
CIRCULAIRE ECONOMIE

Burgers en bedrijven zijn zich bewust dat
zij grote hoeveelheden afval produceren.
Er wordt veel ingezet op circulariteit,
waarbij afval een nuttige functie krijgt
als grondstof. Deze lijn zal doorgezet
worden, zodat afval uiteindelijk niet
meer bestaat. Afval scheiden helpt om
dit te bevorderen. De SGP vindt dat
afvalscheiding door haar inwoners op alle
mogelijke manieren gestimuleerd moet
worden, zodat afval optimaal gerecycled
kan worden en grondstofwaarde krijgt.
Voor niet te recyclen afval geldt het
motto: de vervuiler betaalt.
Het gebruik van lokale grondstoffen,
zoals bijvoorbeeld hout, is ook duurzaam
en daarmee voor de SGP wenselijk. In
Ede zijn veel bedrijven die iets met hout
doen, daarmee kan Ede een belangrijke
rol spelen in de lokale en nationale
ontwikkeling van circulaire economie.
Hergebruik van materialen bij renovatie
wordt gestimuleerd.
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ACTUEEL

Initiatiefvoorstel
vuurwerkverbod
Samen met de partijen
CU, GL en EdeNU heeft de
SGP een initiatiefvoorstel
ingediend om vuurwerk te
verbieden. Hiermee moet
de jaarwisseling veiliger
en milieuvriendelijker
worden en minder overlast
geven aan mens en dier.
Dit voorstel is op 7 oktober
2021 in de gemeenteraad
verdedigd en op 11 november
heeft de gemeenteraad het
besluit genomen.

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

Afgezien van mogelijke landelijke
besluiten tot een verbod op
vuurwerk, heeft de gemeenteraad het
initiatiefvoorstel aangenomen om een
vuurwerkverbod in te stellen voor de
gemeente Ede. Dit houdt in dat het vanaf
de jaarwisseling 2023-2024 verboden is
om in de gemeente Ede vuurwerk af te
steken. Het College van Burgemeester
en Wethouders is nu aan zet om plannen
voor een alternatieve jaarwisseling te
presenteren. Omdat de schade binnen
de gemeente toeneemt en ook het aantal
slachtoffers is het tijd om de jaarwisseling
anders en beter te gaan organiseren.

loravit

Alles voor een vitale tuin

• BIOLOGISCHE ZIEKTEWERING
• ONDERHOUDSMIDDELEN
• GAZONVOEDING
• TUINVOEDING

Begrafenisverzorgers:

floravit.nl

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

Dhr. G. de Groot
(06) 50 21 72 55
0342 - 44 18 12

Dhr. G.M. van Lagen
(06) 20 12 44 00

MINDER SLACHTOFFERS

Enkele weken geleden stond in een
landelijke krant: “Schaf vuurwerk af.
Oud en nieuw is pas echt een feest
als er geen slachtoffers vallen”. Bij
de jaarwisseling 2020-2021 was er in
verband met Covid-19 een landelijk
vuurwerkverbod en we hebben gezien
dat daardoor op landelijk niveau het
aantal vuurwerkslachtoffers met 70%
daalde. Ook ziekenhuis Gelderse Vallei

in Ede had een kleiner aantal, maar nog
altijd te veel slachtoffers. Als het gaat
om oogletsel, is op te merken dat bij de
jaarwisseling 2020-2021 veel minder
omstanders oogletsel door vuurwerk
hebben opgelopen. Ook tijdens de
jaarwisseling 2021-2022 was er sprake
van een landelijk vuurwerkverbod ten
gevolge van corona. Daarmee werd
tegemoet gekomen aan de mensen in de
zorg, omdat het al zo druk is door corona
en ze niet extra belast moeten worden
met slachtoffers door vuurwerk.
OVERLAST

De luchtkwaliteit wordt ook niet beter als
er urenlang grootschalig vuurwerk wordt
afgestoken.
Dat is heel vervelend voor mensen met
luchtwegklachten. Maar ook veel dieren
ondervinden overlast, stress en spanning
van harde knallen door vuurwerk.
Kortom, vuurwerk geeft enorm veel
overlast en leed voor mens en dier.

nagedacht over alternatieven voor de
jaarwisseling. Er kan een ontheffing
worden verleend voor bijvoorbeeld een
vuurwerkshow, als het feitelijke afsteken
gedaan wordt door een professional.
Daarnaast wordt met dit voorstel aan
het College van B & W de opdracht
gegeven een alternatieve viering van de
jaarwisseling voor onze inwoners uit te
werken.
DRAAGVLAK

Daar het draagvlak voor een
vuurwerkverbod bij de inwoners groeit,
worden veel alternatieven voor een
veiliger jaarwisseling verwacht. Plaatsen
zoals Rotterdam en Apeldoorn hadden
al eerder besloten tot een verbod op het
afsteken van vuurwerk en in Ede geldt
datzelfde verbod vanaf de jaarwisseling
2023-2024. Dan komt er ook meer
ruimte voor rust, het gezinsleven,
familiebetrekkingen, meditatie, maar
vooral gebed.

ALTERNATIEVEN

Als initiatiefnemers hebben we ook

Kortom, vuurwerk geeft enorm veel
overlast en leed voor mens en dier.

NICO VAN DER POEL
Raadslid SGP Ede

www.BBVer.nl

SGP KLANKEN

JANUARI 2022

11

FUNDAMENTEEL

koopzondagnee.nl

Beginselen in verkiezingstijd

Online platform
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.

Proosdijweg 35, Ede
Tel. 0318-639561

Koopzondagnee.nl is onderdeel van DeBewusteMeerwaarde.nl

info@koopzondagnee.nl



koopzondagnee.nl
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‘Even goed
sparren hielp
me om de
juiste fiscale
beslissing te
nemen’

Authenthiek vakmanschap

10 0
HR Services

M&A - Corporate Finance

Hoofdweg 120
OPRECHT BETROKKEN

SCHUITEMAN.COM

Eerlijkmakende genade, daar hoort
ook bij dat we de zonde bij de naam
noemen. Daar hoort ook bij dat we
Gods instellingen niet opzij kunnen
schuiven en niet met de zonde mee
kunnen gaan en het ook niet op een
‘akkoordje’ kunnen gooien. Nee,
Gods Woord is de norm; en alles wat
zich daartegen verheft moeten we
benoemen. Let wel, de Heere geve dat
er liefde in meekomt, want hoe vaak
zitten we er zelf tussen? Oprechte liefde
tot de Heere en Zijn dienst, maar ook

We dienen altijd met twee
woorden te spreken.
Dat is eerlijk en dat mag juist van
een SGP’er verwacht worden.

pe

ti e

Fiscaal

Audit & Assurance

Dan kan het niet anders of we gaan
spreken met twee woorden: Dood
en leven, vloek en zegen, recht en
genade, Adam en Christus. Maar
nu ook de andere kant. Want in
Ezechiël 13:20 lezen we: “Daarom,
zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan
uw kussens, waarmede gij aldaar de
zielen jaagt naar de bloemhoven…”
Dat zal toch wat wezen, wanneer
iemand door onze woorden
met een ingebeelde hemel de
eeuwigheid aandoet! De Heere geve

e

Accountancy & Advies

ons eerlijkmakende genade, ook in
verkiezingstijd. Dat we de zaken niet
mooier voorstellen dan ze zijn. De
zonde valt niet mee. Ze brengt scheiding
tussen God en de ziel, en nu moet de
Heere de zonde naar Zijn rechtvaardig
oordeel tijdelijk en eeuwig straffen.
Alleen genade redt van de dood. Dat we
toch geen rust zouden hebben voor we
voor eigen hart en leven mogen weten
dat we die genade tot ons deel hebben
mogen krijgen. Want het zal er toch zo
op aankomen waar onze reis naartoe is.

rf

%

In Ezechiël 18: 30 lezen we: “Daarom
zal Ik u richten, o huis Israëls, een
ieder naar zijn wegen, spreekt de
Heere HEERE; keert weder en bekeert
u van al uw overtredingen, zo zal
de ongerechtigheid u niet tot een
aanstoot worden.” Deze aangrijpende
boodschap, ze klonk in de dagen
van de profeet Ezechiël, maar geldt
ook in onze dagen. Want ook in onze
dagen verwaardigt de Heere nog
mannen die land en volk op moeten
roepen tot bekering.

c

e

Middenin de verkiezingstijd, leek het ons goed om iets
te schrijven over hoe de beginselen tot uiting gebracht
zouden moeten worden. Juist in verkiezingstijd krijgen
we als SGP’ers de gelegenheid om de op Gods Woord
gegronde beginselen dicht bij de (potentiële) kiezer te
brengen. Om dan dat gewichtvolle te voelen, om dan
Gods eer te bedoelen en het eeuwig zieleheil van onze
naaste. Wie is dan tot deze dingen bekwaam? Om in de
raadsvergaderingen, maar ook daarbuiten Gods Woord
in alle eenvoudigheid en eerlijkheid te laten klinken:
Alzo zegt de Heere.

Ederveen

0318-574192

liefde tot onze medelanders, die
toch ook mede op reis zijn naar die
allesbeslissende eeuwigheid. De
zonde en de wereld kunnen dan nog
zo aantrekkelijk lijken, maar het is
een slavendienst, die eenmaal zo
bitter zal tegenvallen. De dichter
getuigt ervan: “’t Is vrucht’loos, waar
men zich mee vleit;
Want ’s mensen heil is ijdelheid”
(Ps. 60: 7 ber.).
Dan is het toch ook geen wijzend
vingertje. Al dragen we het teken
van de Doop en mogen we onder de
prediking van het Woord zitten, dan
nog kunnen we onszelf nooit boven
een ander verheffen. We zijn toch
allen van diezelfde lap gescheurd. Als
Ezechiël het volk op komt te roepen
om weder te keren en zich te bekeren,
dan moet hij ook van Godswege
zeggen: “Zo zal de ongerechtigheid u
niet tot een aanstoot worden.”

www.koetshuys-ederveen.nl
SGP KLANKEN
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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

Wilt u ook adverteren
in SGP-klanken?
Neem contact op met Theo van den Brink, Drukkerij AMV
Tel. (0318) 48 40 74 / info@drukkerij-amv.nl

Compleet van
weg tot water

ialist

, één spec

nruimte

één buite

www.vaarkamp.nl

Onze kanttekenaren schrijven
daarbij: “Dat is, een oorzaak van uw
val en verderf.” Dan wordt Ezechiël
ingewonnen om dat volk in liefde
te waarschuwen en te vermanen,
dat elke zonde een onbekeerde
ziel zal aanklagen in die eeuwige
rampzaligheid. Dan is het voor
eeuwig te laat. Ook hierin is Gods
Woord toch zo eerlijk en wordt toch
ook met twee woorden gesproken:
“Die de zonde doet, is uit den duivel,
want de duivel zondigt van den
beginne. Hiertoe is de Zone Gods
geopenbaard, opdat Hij de werken des
duivels verbreken zou”
(1 Joh. 3: 8).
En voor wie is de Zone Gods
geopenbaard? Daarin moeten
we toch ook eerlijk zijn? Ik laat
onze Dordtse vaderen spreken:
“De oorzaak van deze genadige
verkiezing is eniglijk het welbehagen
Gods, niet daarin bestaande dat Hij
enige hoedanigheden of werken
der mensen, uit alle mogelijke
voorwaarden, tot een voorwaarde
der zaligheid heeft uitgekozen;
maar hierin, dat Hij enige bepaalde
personen uit de gemene menigte
der zondaren Zich tot een eigendom
heeft aangenomen…” En dan is die
verkiezing geen muur, maar een
poort, want dan is er nog doen aan
voor zondaren. De Heere zou naar
recht gehandeld hebben als Hij alle
mensen verloren zou laten gaan.

Maar dat onbevattelijke wonder, “dat
de Zone Gods uit het ganse menselijk
geslacht Zich een gemeente, tot het
eeuwige leven uitverkoren , door
Zijn Geest en Woord” vergadert (HC
Zondag 21). Wat zijn dat nu voor
mensen? Dat zijn mensen die de dood
in zichzelf hebben leren kennen en
die niets hebben, maar in die weg
heeft Christus Zich geopenbaard als
Middelaar. “Maar op dezen zal Ik zien,
op den arme en verslagene van geest
en die voor Mijn woord beeft” (Jes. 66:
2b). Nog gaat de Heere door met Zijn
kerkvergaderend werk, zolang zon
en maan zullen zijn, tot de laatste

is toegebracht. De Heere mocht
ons als SGP’ers er nog voor willen
gebruiken, om die boodschap in alle
eenvoudigheid en eerlijkheid tot onze
medereizigers te brengen en het nog
tot een eeuwige zegen willen stellen.

MAARTEN OTTEN
Hoofdredacteur SGP klanken

ACTUEEL

Geef Edese ondernemers meer kans
bij gemeentelijke aanbestedingen
De Edese SGP heeft raadsvragen
ingediend in om de kansen voor
Edese ondernemers bij gemeentelijke
aanbestedingen te vergroten. Raadslid
Arnold Versteeg: ‘We constateren dat in
het gemeentelijk aanbestedingsbeleid
nog ruimte zit om enkelvoudige
en meervoudige onderhandse
aanbestedingen meer ten goede te laten
komen aan de Edese ondernemers.
De ruime zit onder andere in de
drempelbedragen. Door deze op te
rekken hoeft minder snel overgegaan te
worden naar meervoudige aanbesteding
of naar een nationale aanbesteding.’
Bij meervoudig onderhandse procedures

SGP KLANKEN

JANUARI 2022

hanteert gemeente Ede bovendien
het volgende uitnodigingsbeleid:
‘Indien mogelijk worden minimaal
twee marktpartijen binnen de regio
FoodValley en minimaal één marktpartij
buiten deze regio uitgenodigd.’ De
gemeente doet dit om de lokale en
regionale economie te stimuleren en om
bij het gunnen van de opdracht de beste
prijs-kwaliteit verhouding te hebben.
Arnold Versteeg: ‘Om de Edese bedrijven
een betere uitgangspositie te geven is
de SGP van mening, dat bovengenoemd
uitnodigingsbeleid gewijzigd kan worden
in: ‘minimaal één lokale marktpartij,
één marktpartij uit regio FoodValley en

minimaal één marktpartij buiten deze
regio. Daarbij kan en wordt nog steeds,
onder andere het criterium prijs-kwaliteit
verhouding, in acht genomen.’

ARNOLD VERSTEEG
Raadslid
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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 Maander
Tekst en samenstelling: Ralph van Rees | Foto’s: Ralph van Rees

naar

De Maander

van
SOMA terrein
VROEGER

NU

Na de Watersnoodramp van 1953 en de daarop volgende aanleg van de Deltawerken vonden veel mensen uit de agrarische
sector werk als machinist. Om het werk op een veilige manier te kunnen doen, ontstond de vraag naar goed opgeleid
personeel. De Stichting Bevordering Wegenbouw kocht daarom in 1958 een stuk bosgrond in Ede. Hieruit ontstond het SOMA
college. In een cursus van zes weken leerden de toekomstige machinisten om met de grote machines te werken. Het RD schreef
in 1977 over de opleiding dat deze opleiding in Ede uniek is voor Nederland. De opleiding startte in 1958 met 24 cursisten. Rond
het jaar 2000 was dit gegroeid tot 850 a 900 cursisten per jaar.
Door de toename van het aantal cursisten werd de locatie in Ede te klein. In 1999 verhuisde het SOMA college naar Harderwijk.
De gemeente Ede heeft de grond gekocht. Het instructiegebouw uit 1973 werd door verschillende welzijnsorganisaties gebruikt.

De grond waarop ooit het SOMA
college stond, is eigendom van de
gemeente Ede. Eén van de redenen was
de aanleg van een snelfietsroute over
het terrein. Deze route sluit aan op de
fietstunnel die inmiddels onder het
spoor is gerealiseerd. De aanleg van de
verschillende tunnels en het sluiten van
de overwegen is gedaan om het spoor
veiliger te maken en de capaciteit van
het spoor te vergroten.
In 2018 is het bestemmingsplan
voor het gebied vastgesteld. De hele
gemeenteraad stemde voor het
bestemmingsplan en de herinrichting
van het terrein. Op het terrein, dat na
de sloop van de laatste gebouwen al
een paar jaar braak ligt, wordt een
tuinwijk ontwikkeld. In deze wijken
worden 113 woningen in een groene
omgeving gebouwd. Het bouwen
van de woningen is bijna gereed. De
nieuwe wijk is vernoemd naar Het
Maanderzand en krijgt de naam De
Maander.
https://ede.raadsinformatie.nl/
vergadering/439131#ai_4092460
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SGP-JONGEREN

Ruimte voor idealen

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.
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.

Hutten bouwen
Grote kans dat je weleens een hut gebouwd hebt.
Dankzij het vele groen en de ruimte in onze gevarieerde
buitengebied, is Ede hier een goede plek voor. Heerlijk door
de bossen struinen op zoek naar een goede tak. Of thuis
van resthout en een paar spijkers een hut bouwen, op de
grond of juist zo hoog mogelijk in een boom.

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).

Nieuw bij Drukkerij AMV

De hoge weg
Een
zoektocht
van twijfel
naar geloofsvertrouwen

WE ZIJN IN PRINCIPE GEOPEND OP:
donderdag & vrijdag: 12.00 – 18.00 uur
zaterdag:
09.00 – 18.00 uur
Als de borden aan de weg staan,bent u
van harte welkom! Of neem contact met
ons op via onderstaand telefoonnummer.

SGP-JONGEREN EDE

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

Voor meer uitgaven, bestellingen en info:

Isobel Kuhn
PRIJS:

€ 9,95

Bestuursleden:
Gerbrand van Hoef (voorzitter)
Gijs Westeneng (secretaris)
Timon Thomassen(penningmeester)
Erik Boonzaaijer, Wouter Dekker,
Melvin Hazeleger, Maarten Otten,
Wilmer Achterstraat, Peter van Lagen
E-mail: ede@sgpj.nl
Website: www.sgpjede.nl
Twitter: www.twitter.com/spgjede
Facebook: facebook.com/sgpjede
Gastspreker nodig?
Bel 06-26448658 (Gijs Westeneng)

Ook heb je waarschijnlijk weleens
de bouw van een echt huis gezien.
Grote machines om een goed
huis neer te zetten. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van heel veel
andere materialen dan alleen hout.
Terwijl het grote grove geheel met
betonelementen in elkaar wordt
gezet, wordt juist de afwerking met
hout gedaan.
Grote voordelen van beton zijn
dat het erg sterk is en dat wateren winddicht is. Toch is bouwen
met hout zo gek nog niet. Dat
heeft vooral te maken met de
uitstoot van broeikassen, die in
veel gevallen voor hout een stuk
minder is. Hout maken kost niet
zoveel energie, het groeit vanzelf
en neemt ook nog eens CO2 op.
Het bewerken gaat makkelijk en
kost daardoor minder energie. Ook
als je na verloop van tijd toch wat
anders wilt met datzelfde hout is

het makkelijker aan te passen.
Omdat een lage uitstoot bij het
bouwen van een huis steeds
belangrijker wordt, is het dus
goed om ook te kijken naar
de materialen die we ervoor
gebruiken. In Ede hebben we
veel mooie bedrijven die van alle
soorten materiaal prachtige huizen
bouwen. Misschien moeten we
voor goed bouwmateriaal toch
eens dichterbij huis kijken en op
zoek gaan in de bossen van Ede.

GIJS WESTENENG
SGP Jongeren

info@drukkerij-amv.nl | www.drukkerij-amv.nl
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ACTUEEL

Vlammend einde
van SGP-bezoek aan
brandweerpost Otterlo

SGP Ede bedankt jaarlijks aan het
einde van het jaar onze hulpverleners
in de dorpen en Ede. Dit jaar was de
brandweerpost Otterlo aan de beurt.
De raadsleden Arnold Versteeg, Pieter Kool en Gerrit Flier,
samen met de bestuursleden Cor Anker en Arend van ’t Hul
gingen donderdagavond op bezoek om de brandweervrouwen
en -mannen te verrassen met een taart.
Tijdens het bezoek werd teruggekeken op het afgelopen jaar.
Veel onderwerpen kwamen voorbij. Ondere andere: Hoeveel
incidenten zijn er geweest? Lukt het om met de vrijwilligers de
post te blijven bemensen? Ook wordt er door de Brandweer
Otterlo uitgekeken naar hun nieuwe brandweerauto die in
bestelling is. Als SGP hebben we ook gezien dat de post te klein
is voor het materieel en dat de first responder buiten moet
staan vanwege dit ruimtegebrek. Er wordt gewerkt aan een
oplossing en de SGP gunt ze van harte een nieuwe ruimte die
voldoet aan de eisen van de tijd.
Als afsluiter kregen we een rondleiding door het gebouw. Dit
werd echter abrupt afgebroken vanwege een brandmelding
aan de Laarweg in Harskamp. Deze brand werd vanwege de
omvang opgeschaald, waardoor Otterlo ook moest uitrukken.
We hebben de brandweervrouwen en -mannen zien uitrukken
en we zijn trots op de inzet van deze hulpverleners. Zo kreeg
ons bezoek een vlammend einde!

Daarnaast werd ook de
Edese politie bedankt.
Raadsleden Kees van
Wolfswinkel en Nico van
der Poel en kandidaat
Maarten Otten brachten
daar oudejaarsdag
een taart.
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ACHTER DE SCHERMEN

NIEUWS & ACTIVITEITEN

In deze rubriek geven fractieleden en fractievolgers een blik achter de
schermen van het politieke raadswerk, met persoonlijke ervaringen
of leerzame gebeurtenissen die voor ons meestal niet zichtbaar zijn.
Deze keer vertelt Berry Bouw iets over zijn werkzaamheden.

IN BEELD

Gaat er echt
zoveel tijd in
een campagne
zitten?

Bij het maken van de klanken proberen we bij de tekst
een bijpassende afbeelding te zoeken. Door de jaren heen
hebben een aantal fotografen mooie foto’s aangeleverd
van onze prachtige gemeente.
Daarnaast gebruiken we rechtenvrije foto’s of figuren om thema’s en
onderwerpen te visualiseren. Inmiddels hebben we al deze afbeeldingen in
een fotodatabank bij elkaar gezet om te gebruiken binnen SGP Ede. Lijk het je
ook leuk om foto’s aan te leveren en die bij publicaties, met vermelding, terug
te zien. Mail dan foto’s, minimaal 300dpi en 1920x1080 pixels naar
klanken@sgpede.nl. Met in de naam: onderwerp – plaats – auteur.
Onderwerpen die we nog graag zien zijn de landbouw en herkenbare
punten in de natuur van Ede.

Deze vraag is me afgelopen
jaren wel meer dan eens
gesteld. Mijn antwoord is
eigenlijk altijd ja. Want hoe
werkt zo’n campagne nu
eigenlijk in gemeente Ede?

Lijkt het je leuk om voor elk nummer van de klanken foto’s te maken bij
de artikelen en aan te vullen vanuit de SGP- en online stock foto databanken.
Dan zouden we graag in contact komen en kijken of Beeldredacteur wat
voor jou is.

In Ede kennen we een
campagnecommissie die
bestaat uit verschillende
mensen van de fractie,
Gemeentelijke Afdeling
en SGP-jongeren. Deze
commissie komt met
regelmaat bij elkaar
(of heeft overleg via
Teams) om plannen te
maken voor de komende
verkiezingen. Dit gebeurt bij alle verkiezingen waar de
SGP aan meedoet. Deze periode voorafgaand aan de
gemeenteraadsverkiezingen is wel de leukste, maar ook de
intensiefste!

VEILIGHEID
BELLESTEIN
Eind september heeft een
afvaardiging van de fractie
een werkbezoek gebracht
aan Bellestein. Hier heeft een
gesprek plaatsgevonden met
de winkeliersvereniging en de
VVE. Tijdens dit gesprek werd
het heersende gevoel van
onveiligheid onderstreept, en het
gebrek aan handhaving hierin.
Op de raadsvergadering van 7
oktober heeft de fractie hier o.a
aandacht voor gevraagd aan
het college. De fractie van SGP
constateert tevreden dat er nu
wél ingezet wordt op handhaving
en dat dit frequenter zal
gebeuren in de toekomst.

Tijdens de vergaderingen van de commissie worden
plannen gemaakt die u in de aankomende periode op straat
of online zult zien. Deze plannen hangen altijd vast aan
verschillende onderwerpen uit het verkiezingsprogramma.
De afgelopen maanden hebben wij nagedacht hoe we een
campagne kunnen voeren die zowel digitaal als op straat is
in deze tijd. Daarnaast ook hoe er een campagne gevoerd
kan worden vanuit zowel de SGP als ook de SGP-jongeren.
In de aankomende drie maanden zult u de uitwerking van
deze ideeën tegenkomen in onze gemeente.
Als campagnecommissie staan we open voor goede ideeën
en ludieke acties die het geluid van de SGP versterken.
Mocht u ideeën hebben, dan bent u altijd welkom om
deze aan te dragen!

In het Binnenlands Bestuur werd een onderzoek van
AG Connect besproken. AG Connect heeft een steekproef
gehouden onder gemeenten om te ontdekken welke en
hoeveel gemeenten nog steeds blijven werken met
technologie van Chinese techreuzen als Huawei.
Er zijn vijftig gemeenten benaderd voor deze onderzoek, uiteindelijk hebben
zevenentwintig gemeenten meegedaan. Cybersecurity, digitale spionage, is heden
ten dage helaas niet meer weg te denken uit onze samenleving. De SGP en de VVD
vinden dat gemeente Ede zich scherp bewust dient te zijn van de groeiende risico’s
van samenwerken met Chinese partijen en dus met Chinese technologie, en vraagt
zich af of de gemeente Ede benaderd door AG Connect om mee te doen aan het
genoemde onderzoek. En zo ja, of Ede heeft meegedaan aan dit onderzoek en
waarom eventueel niet. Raadsleden Arnold Versteeg van de SGP en Bart Omlo van
de VVD hebben naar aanleiding hiervan raadsvragen ingediend.
>

Voor de volledige tekst en de raadsvragen, zie de website: ede.sgp.nl

AGENDA

GA JAARVERGADERING
Datum:
20 januari
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Calvijnschool,
Schoolstraat 9 Ederveen

LIJSTTREKKERSDEBAT
SGP JONGEREN

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Datum:

16 maart

Datum: 11 maart
Meer informatie volgt t.z.t.

Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente

BERRY BOUW
Lid campagnecommissie

MAGAZINE VAN SGP AFDELING EDE

GEBRUIK VAN CHINESE APPARATUUR?
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CONTACT

Boekhandel Hazeleger
nieuw en gebruikt

o.a. theologie, Bijbels, Jongbloed,
GBS, dagboeken, kinderboeken,
jeugdboeken, wens- en rouwkaarten.
Openingstijden: Zie onze website !
Parkeren voor de deur, gratis !

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.

Lunterseweg 37 Ede
Telefoon 0318-615639
E-mail info@boekhandelhazeleger.nl
Webshop: www.boekhandelhazeleger.nl

WONINGBOUW & UTILITEITSBOUW

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
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)
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

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:
H.G. Boone (secretariaat)
Ruitenbeekweg 19, 6741 HA Lunteren
T 06-22426293
E sgplunteren@kliksafe.nl
SGP-JONGEREN EDE
Gijs Westeneng (secretariaat)
Veldjeshof 12, 6744VB Ederveen
T 06-26448658
E ede@sgpj.nl
I www.sgpj-ede.nl

FRACTIE

DIKKENBERG STAALMEESTERS
BETROKKEN & BETROUWBAAR
DAKCONSTRUCTIE
Een impressie van onze werkplaats
met op de foto een onderdeel voor
de dakconstructie van het gebouw
dat we voor BK uit Barneveld hebben
gerealiseerd.

Mochten we voor u nog onbekend zijn, wij zijn als Dikkenberg Staalmeesters uit Lunteren
met ons jonge en ontzettend gemotiveerde team in onze regio maar ook zeker landelijk
al meer dan 20 jaar actief op het gebied van staalconstructies en het vervaardigen van de
meest uiteenlopende stalen producten.
Voor wat betreft de staalconstructies moet u denken aan het realiseren van het (staal)constructiewerk voor o.a. bedrijfsgebouwen, woonhuizen, scholen en de meest uiteenlopende vormen van
hekwerken en trappen. Dit zowel in bedrijfsmatige sfeer maar ook zeker voor u als particulier.
Ook vervaardigen we alle mogelijke cortenstalen, RVS- en aluminium producten waarbij we
vooral zijn gespecialiseerd in het op maat aanleveren van RVS truckuitlaten- en accessoires.
Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we helpen u graag met
het voorbereiden en realiseren van uw wensen op ons vakgebied.

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

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

RVS ARTIKELEN
Samen met u ontwerpen we RVS
gepolijste uitlaten in diverse diktes en
maten trucks, pick-ups en voor
allerhande andere voertuigen.

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: begraafplaatsen,
onderwijs en duurzaamheid

STALEN DEUREN
Hiernaast ziet u hoe Dikkenberg
Staalmeesters het interieur van uw
huis of kantoor verfraaien door het
toepassen van stalen kozijnen al dan
niet voorzien van taatsdeuren.

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

CORTENSTAAL
We zijn van alle markten thuis; zelfs
voor het ontwerpen en vervaardigen
van allerhande cortenstalen objecten
zoals deze fraaie bloembak kunt u bij
ons terecht.

Goorsteeg 15a, 6741 TB Lunteren
T. 0318 589 428, M. 06 5374 1104
info@dikkenberg-staalmeesters.nl
www.dikkenberg-staalmeesters.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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M.S. (Maarten) Otten, Ede (hoofdredacteur)
G. (Gijs) Westeneng (redactiesecretariaat)
Veldjeshof 12, 6744VB Ederveen
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 7), A. van ‘t Hul (P9),
Pexels (P11,21), Deposit (P19),
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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sloop

dé marktplaats voor
ruimte voor ruimte

Sloopmeters.nl

m
2

HEEFT OF ZOEKT U SLOOPMETERS?

sloopmeters.nl

Struikhoeve biedt een online platform waarop u
gratis uw aanbod plaatst en ook kunt zoeken
naar beschikbare sloopmeters.

WILT U ADVIES OVER

SLOOPMETERS?

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

voor stoppende agrarische bedrijven.

Wilt u (voormalige) stallen slopen en sloopmeters
verkopen? Of zoekt u juist sloopmeters voor een

‣ begeleiden van ruimte voor ruimte

bouwlocatie? Bel Addy Ruitenbeek: 0318 744 150.

‣ aan- en verkopen van sloopmeters.

(rood voor rood) procedures.

0318 744 150 | mail info@struikhoeve.nl

Houd jij van kleinschalig, detail,
hout en vakmanschap?

Kijk voor meer info en de vacature op: wanderinterieur.nl

‣ inzetten van vrijkomende agrarische

bebouwing voor andere doelen.
‣ ontwikkelen van nieuwbouwlocaties

door de inzet van sloopmeters.

STRUIKHOEVE.NL

