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1e Inleiding: 

Het plan van aanpak 2022 van de Belangen Vereniging De Kolonel is samengesteld op basis van het 
plan van aanpak 2021. In dit plan kunnen jullie lezen hoe de structuur van de vereniging er uitziet en 
hoe wij de belangen van de huurders willen behartigen. Tevens staan in dit plan van aanpak de 
belangrijkste thema’s waar wij in 2022 aandacht aan besteden. 
 
We willen in 2022 de inzet als belangenvereniging verder uitbreiden. Met de oprichting van de 
vereniging is deze richting door ons “samen” bepaald. Hierbij hebben we uiteraard uw medewerking 
voor nodig. 
 
Ook de wetgever vraagt dat, gezien de rol die voor huurdersorganisaties is weggelegd in de 
Woningwet 2015. Omdat in die wet de gemeentes een veel grotere rol krijgen in het beleid van de 
woningcorporaties wordt van de belangenvereniging verlangd dat ze ook de belangen richting politiek 
en gemeentebestuur behartigen. Deze rol vraagt veel kennis, inspanning en goede externe contacten 
van het bestuur. 
 
Tegelijkertijd is er de vertegenwoordiging naar de verhuurmaatschappij op strategisch en 
beleidsniveau. Woningcorporaties en andere verhuurders van 25 of meer woningen moeten op basis 
van de wohv (Wet op het overleg huurder verhuurder) minimaal 1 keer per jaar overleg voeren met 
hun huurdersorganisaties en bewonerscommissies. De rechten van huurdersorganisaties en 
bewonerscommissies zijn geregeld in de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv). Als 
er conflicten zijn over het navolgen van deze regels kunnen zij mogelijk de Huurcommissie 
inschakelen. Bij het behartigen van deze belangen kan het bestuur een belangrijke rol spelen. Daarbij 
staat het belang van de leden voorop. Middels deelname aan het Vesteda-platform en het 
lidmaatschap van de Woonbond verzamelt het bestuur een zo breed mogelijke kennis om deze taak te 
kunnen volbrengen. Dit overkoepelend orgaan heeft om meer landelijke eenheid te bewerkstelligen, 
in overleg met alle aangesloten “Belangen Verenigingen” een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met 
Vesteda afgesloten. 
 
Om te weten wat jullie van ons als belangenvereniging verwachten, is het noodzakelijk jullie intensief 
te betrekken bij verschillende processen, een luisterend oor te hebben, veel te overleggen, met 
intensieve communicatie en begrip voor elkaars standpunten. 
 
Niet onbelangrijk is dat wij betrokkenheid tonen aan de verhuurmaatschappij ten aanzien van hun 
inzet, strategie en beleidsniveau.  Door invloed uit te oefenen op deze zaken willen wij in 
samenwerking met de leden het woongenot verbeteren. 
 
Positionering 
Positionering is belangrijk in het acceptatieproces van de leden en van de verhuurmaatschappij. 
De lessen, geleerd uit het verleden, zullen we toepassen in het heden.  Wij gaan 2022 dan ook volledig 
benutten om het opgebouwde vertrouwen verder uit te breiden en zullen ons zodanig nog beter 
positioneren. 
 
Wij willen dit bereiken door: 

- De leden overal bij te betrekken door regelmatig met elkaar te brainstormen en goede 
informatie aan hen te verstrekken. 

- Rekening te houden met verschillende belangen en motivaties. 
- De leden om feedback vragen. 
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- De leden vragen mee te denken bij het verzinnen van oplossingen. 
- Inventariseren door persoonlijke gesprekken. 
- Deskundige onderhandelingen met de verhuurmaatschappij. 
- Duidelijke vragen stellen en scherp zijn op de antwoorden. 
- Open en transparant zijn in de relatie. 
- Streven naar een medeverantwoordelijkheid relatie. 
- Elkaar versterken en werken aan een gezamenlijk resultaat. 
- De vereniging een gezicht geven en gezien worden op landelijke bijeenkomsten. 

 
Om op de hoogte te blijven zullen wij de ontwikkelingen op het Vesteda platform en van de 
Woonbond met grote interesse volgen. 
 
Het bestuur 
 
Inhoudsopgave Plan van Aanpak 2022: 
1e   Inleiding. 
2e   Het Bestuur. 
3e   Klankbordgroep. 
4e   Leden. 
5e   Activiteiten. 
6e   Bestuursvergaderingen. 
7e   Jaarvergadering. (ALV) 
8e   Overleg met verhuurder. 
9e   Overleg met Vesteda platform. 
10e Overleg met derden. 
11e Woonbond. 
12e Huurverhoging. 
13e Servicekosten. 
14e Acties complex gerelateerd. 
15e Website. 
16e Begroting BVK. 
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2e Het Bestuur: 
De belangenvereniging bestaat op dit moment uit vier bestuursleden, elk met een specifieke taak. 
De details van deze functies zijn in het huishoudelijk regelement vastgelegd. 
Het bestuur dient uit minimaal 3 man te bestaan, indien mogelijk aangevuld met twee algemeen 
bestuursleden. 
Indien het bestuur bestaat uit een even aantal personen dan onthoud de voorzitter zich van stemming 
in het bestuur.  
 
Het bestuur ziet er op dit moment als volgt uit: 
Voorzitter:                                    Hans Smit 
Geeft leiding aan het bestuur en de ALV 
Secretaris:                                     Andries de Knegt 
Correspondentie en ledenadministratie 
Penningmeester:                         Gert Meurs 
Financiële administratie en jaarrekening 
Algemeen bestuurslid:                Jeannette van Roekel 
Activiteiten ondersteuning 
Algemeen bestuurslid:                Vacant 
Activiteiten ondersteuning. 
 
3e Klankbordgroep: 
Ter ondersteuning van het bestuur zullen we indien nodig kennis en kunde zoeken onder de leden 
middels het samenstellen van een leden vertegenwoordiging, beter bekend als de klankbordgroep. 
Het bestuur is voornemens tijdens de ALV bewoners te vragen zitting te nemen in de klankbordgroep 
ten einde te toetsen of het noodzakelijk is een bezwaarschrift in te dienen op het nog te ontvangen 
huurprijsbeleid van de verhuurder. 
Indien gewenst zal de klankbordgroep gevraagd worden hier het initiatief in te nemen. 
 
4e Leden: 
Ons complex bestaat uit 37 appartementen. Alleenstaande, ouderen waarvan de kinderen al zijn 
uitgevlogen, gezinnen met kinderen en jonge mensen die hier tijdelijk wonen omdat ze andere 
toekomstplannen hebben. Maar allemaal met hetzelfde doel om een maximaal woongenot te hebben 
in een plezierige omgeving. 
Nieuwe huurders krijgen bij de overhandiging van de sleutel door Vesteda het huishoudelijk reglement 
van de verhuurder, een welkomstbrief en aanmeldingsformulier voor de Belangen Vereniging van de 
Kolonel. 
Van uit het bestuur worden nieuwe leden namens de BVK middels een bloemetje welkom geheten. 
De nieuwe huurders kunnen zich via het aanmeldingsformulier al dan niet aanmelden voor de BVK, zij 
worden gevraagd hun mail-adres aan ons kenbaar te maken, zodat ze geïnformeerd kunnen worden 
over de gang van zaken binnen het complex. 
Ook niet leden worden door de BVK op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die de Kolonel 
betreffen. 
 
5e Activiteiten: 
Ter ondersteuning van dit woongenot willen wij een aantal keren per jaar iets organiseren voor de 
bewoners. We streven ernaar in 2022 meerdere aanvullende activiteiten op de agenda te krijgen om 
de samenhorigheid te verbeteren. 
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Plaatsen Kerstboom in de hal: 
In samenwerking met de leden zal er ook dit jaar een kerstboom in de hal geplaatst worden en zal een 
kaarten hanger opgehangen worden zodat eenieder zijn kerst en nieuwjaarswens naar de 
medebewoners over kan brengen. 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst:   
Van uit het verleden weten we dat een nieuwjaarsbijeenkomst niet mag ontbreken, gezien de 
aanpassing aan de akoestiek in de algemene ruimte moet dit ook mogelijk zijn. Na twee jaar vol van 
corona maatregelen gaan we er van uit dat na komende jaarwisseling de mogelijkheid tot 
samenkomen weer mogelijk is. In samenspraak met de leden zullen we zeker een bijeenkomst 
organiseren. 
   
Barbecue: 
Het streven is om een gezamenlijke barbecue te organiseren. 
We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we buiten eigen initiatief ook op zoek kunnen naar 
faciliteiten op het World Food Center waar we zeker naar mogelijkheden zullen uitkijken. 
Afgelopen jaar hebben we met een deel van de bewoners dit gedaan bij Smook en smaak. 
Het is ook mogelijk dat het een eigen initiatief gaat worden op de parkeerplaats van de Kolonel of op 
locatie. 
 
Gezamenlijk op de fiets: 
De fietsapp in beheer bij Gert Meurs heeft als doel de fietsliefhebbers in het complex de Kolonel 
samen te brengen. Het streven is om middels de app je mede fietsliefhebbers te attenderen op het feit 
dat je van plan bent op de fiets te stappen met de intentie dat gezelschap op prijs wordt gesteld. 
Hierbij zullen we streven naar gelijkgestemde groepen zoals tempofietsers en de recreanten op de 
elektrische fiets. 
 
Rondleiding Kazerneterrein: 
Indien de corona maatregelen dit toelaten willen we peilen onder de bewoners of er interesse is voor 
een rondleiding over de kazerneterreinen onder leiding van het Militair Platform.  
Te voet gaat dan de tocht langs een 12 tal gebouwen op de kazerneterreinen, waarbij een flink slok 
historie tot ons zal komen. 
 
6e Bestuursvergaderingen: 
Bij voorkeur zal er om de 1 ½ maand een bestuursvergadering worden gehouden waarbij gewerkt 
wordt met een agenda en waarvan notulen zullen worden opgemaakt. 
Agenda en notulen zullen worden opgeslagen in de Dropbox van de vereniging. 
Tussentijds contact vindt plaats via mail, app verkeer en of 1 op 1 contact. 
Vaste onderdelen van deze bijeenkomsten zijn: mededelingen, in en uitgaande stukken, geplande 
activiteiten, doorlopen actie en besluitenlijst, financiën, rondvraag e.d. 
 
7e Jaarvergadering. (ALV): 
Leden worden uitgenodigd middels een convocatie, 14 dagen voorafgaande aan de vergadering wordt 
u op de hoogte gesteld van agenda, locatie, datum en aanvangstijd. 
Relevante documenten worden middels deze convocatie vooraf aan de vergadering aan u verstrekt 
zoals: notulen vorige ALV, jaarverslag, plan van aanpak, schema van aftreden, financieel verslag BVK, 
akkoord kascommissie, begroting BVK, en evt andere stukken als toelichting op de agenda. 
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Agenda bestaat minimaal uit: 
Opening 
Mededelingen (Afwezigen, machtigingen e.d.) 
In en uitgaande stukken 
Vaststellen Notulen 2021 
Jaarverslag 2021 
Financieel verslag BVK 2021 
Verslag kascontrole commissie 
Verkiezing Kascontrole commissie. 
Verkiezing bestuur 
Plan van Aanpak 2022 
Rondvraag 
Sluiting 
De pauze zal op een gepast moment plaats vinden. 
Middels een presentielijst zal vastgelegd worden wie er aanwezig waren bij de vergadering. 
Leden die geen kans zien de vergadering te bezoeken kunnen via een volmacht een medebewoner 
machtigen zijn stem uit te brengen.  
 
Door beperkende corona-maatregelen is het niet mogelijk de ALV  op de normale manier te 
organiseren, het bestuur heeft dan ook besloten deze ook in 2022 digitaal te organiseren. 
 
8e Overleg met verhuurder: 
Minimaal tweemaal per jaar vindt er overleg plaats tussen de BVK en Vesteda hierbij komen de 
volgende zaken aan de orde: huurverhoging, servicekosten, generiek onderhoud, specifieke 
knelpunten van bewoners (indien gewenst), kwaliteit en kwantiteit van lopende contracten, 
woongenot etc. 
Van deze bijeenkomsten zullen notulen worden opgesteld en opgeslagen in de dropbox. 
 
9e Overleg met Vesteda platform: 
Het doel van dit platform is het behartigen van de belangen van alle huurdersorganisaties van Vesteda 
woningen. Deze behartiging van huurdersbelangen betreft voornamelijk het uitwisselen van 
informatie: door Vesteda aan de vereniging over onderwerpen die haar woning- portefeuille als geheel 
betreffen, en door de vereniging aan Vesteda over het beleid en beheer als geheel. 
In de inmiddels vastgestelde (SOK) is vastgelegd wie met wie waarover spreekt. 
Generieke afspraken voor servicekosten horen bijvoorbeeld bij het platform, echter detail invulling 
van service en bijbehorend kosten zijn onderdeel van het overleg tussen verhuurder en de Belangen 
Vereniging van het betreffende complex. 
 
10e Overleg met derden: 
Er is een bewonersvereniging die ook de kazerneterreinen onder haar hoede heeft, de ABEO 
(Algemene Belangenvereniging Ede-Oost). Zie voor meer informatie www.abeo.nl. ABEO is 
voor de gemeente de officiële bewonersvereniging. Regelmatig worden plannen eerst bij ABEO 
getoetst voor deze openbaar worden. Onder deze vlag hebben meerdere buurten een buurt 
comité opgericht zo ook Prins Maurits Kazerne.  
 
De bewoners van het terrein met Prins Maurits Kazerne hebben een wijkvertegenwoordiging in de 
vorm van een (informeel) buurtcomité.  Het comité streeft er naar om via contacten met de 
Projectleiders van de gemeente Ede, wijkbeheer, Malkander, wijkagent, Leger des Heils etc de buurt 
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zoveel mogelijk te informeren. Naar aanleiding van een enquête, gehouden bij de totstandkoming van 
het comité zijn vijf werkgroepen geformeerd die op specifieke onderdelen de belangen van de wijk 
behartigen. De vijf werkgroepen zijn: zwerfafval, groen, speelvoorzieningen, verkeer en veiligheid en 
sociale betrokkenheid. Wilt u hier meer over weten of middels een nieuwsbrief periodiek 
geïnformeerd worden over wijk gerelateerde onderwerpen, meldt u dan aan 
via  buurtcomite.PrinsMauritsKazerne@gmail.com. 
De voorzitter van de BVK maakt deel uit van het bestuur van het buurtcomité Prins Maurits Kazerne en 
houd zodanig de vereniging en zijn leden op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Aangaande de verdere ontwikkeling van de Parklaan door de firma van Gelder is de penningmeester 
van de BVK de contactpersoon richting de gemeente. 
 
11e Woonbond: 
De vereniging is via het Vesteda-platform aangesloten bij de Nederlandse Woonbond met 
hoofdkantoor gevestigd te Amsterdam. Wij ontvangen van hen tijdschriften, brochures, folders, 
notities en boeken die betrekking hebben op de belangen van alle huurders. 
Daar waar mogelijk zullen we de informatie halen en delen met de leden. 
 
12e Huurverhoging: 
Het ministerie kondigde in 2021 maatregelen voor de woningmarkt aan, voor betaalbaarheid huurders 
en investeren in leefbaarheid. In de vrije sector mag gedurende drie jaar (1 mei 2021 tot 1 mei 2024) 
de huur jaarlijks verhoogd worden met maximaal inflatie + 1%. Dit staat in de Wet maximering 
huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten te vinden op: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-194.html.  
Het inflatiepercentage wordt berekend over 12 maanden: van december tot december. 
Het CBS heeft het inflatiepercentage over de maand november bekendgemaakt. Aan de hand daarvan 
is de inflatie van december 2020 tot december 2021 berekend: 2,3%. Dit betekent dat de jaarlijkse 
huurverhoging in de vrije sector in het kalenderjaar 2022 maximaal 3,3% is. 
 
Van zelfsprekend zal Vesteda in het voorjaar met een voorstel tot verhoging te komen en zullen wij 
onze actie in overleg met de bewoners (klankbordgroep) daarop afstemmen. 
 
13e Servicekosten: 
Op verzoek van de bewoners verlaat schoonmaakbedrijf Kroon het complex, de firma DROS neemt de 
activiteiten over. Dit betekent de schoonmaak van algemene ruimten en de raambewassing van die 
ramen welke voor de bewoners niet bereikbaar zijn.. 
Op basis van de uitgebrachte offerte verwachten we op dit gebied een besparing over 2022. 
De afrekening die we half 2022 ontvangen betreft echter nog de afrekening over 2021 waarbij de oude 
contracten nog van toepassing zijn. 
We verwachten dat we zoals afgelopen jaar geïntroduceerd weer inzicht van de kosten krijgen via het 
Vesteda-portal ten einde een goede controle op de afrekeningen te kunnen uitvoeren. 
 
14e Acties complex gerelateerd: 

a) Training in gebruik van AED. 
a) Onze verhuurder Vesteda heeft een AED oplaten hangen onder de overkapping buiten bij de 

entree. Deze AED staat in het landelijk registratie systeem en is voor ieder hulpverlener 
beschikbaar. Er zijn een tiental bewoners welke interesse hebben in de training met de AED om 
deze in noodgeval te kunnen hanteren. De voorzitter heeft het militair platform op de hoogte 
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gesteld van het feit dat we inmiddels een bewoner in ons midden hebben welke ook instructie 
voor het gebruik van de AED kan geven. 
De eerste gesprekken met deze bewoner zijn door Gert reeds geweest en wij hopen u 
binnenkort van de verdere invulling op de hoogte te stellen. 

b) Papiercontainer: 
De rolcontainer voor papier en karton zal wekelijks op woensdag weer worden leeg gemaakt.  
De container is helaas wel eens snel vol, de ervaring is inmiddels dat het aanstampen zorgt 
voor aanvulling van benodigde ruimte. Wij vragen de bewoners het papier en karton zo klein 
en plat mogelijk te maken voor dat u het in de container gooit. 
Voor de continuïteit zoeken we nog wat vrijwilligers die per toerbeurt dit buiten zetten voor 
hun rekening willen nemen. 

c) PDM zakken:  
In de scootmobiel ruimte is er een voorraad aan PDM zakken. Iedere bewoner kan hier zijn 
benodigde nieuwe rol ophalen. De secretaris houdt de voorraad in het oog en bestelt indien 
nodig nieuwe voorraad bij ACV, levering vindt binnen een week plaats. 

d) Roosters, Garagedeur en Muren: 
De roosters van de garage, de garage deur en de betonnen muren zijn niet opgenomen in het 
rooster van de schoonmaker, kosten hiervan zijn ook niet opgenomen in de servicekosten, 
echter 1 reiniging per jaar is voldoende en het bestuur streeft er dan ook naar dit iedere jaar 
eenmalig in eigen beheer uit te voeren. De benodigde middelen zijn daarvoor aanwezig 

e) De verhuurder heeft laten weten dat de levering van filters wtw installatie via v/d Sluis en   
verrekening via de servicekosten bij de volgende onderhoudsbeurt zal plaats vinden. 

f) De verhuurder geeft aan dat het overleg met de nieuwbouw aannemer in een vergevorderd 
stadium is aangaande de aanpak van de z.g. bollingen op de hoeken bij de ramen. Op het 
moment dat er meer duidelijkheid is zal de BVK en de bewoners hierover worden 
geïnformeerd. 

g) De verhuurder heeft laten weten geen 24 uurs contract voor de garagedeur met Alsta Nassau   
te hebben. Spoed storingen komen via het Vesteda systeem  of direct bij de firma Pactum 
terecht. In de bevestiging van de melding staat het telefoon nummer nogmaals vermeld. 

             Uit veiligheidsrisico wordt het niet kunnen openen als prio beoordeeld.       
h) De firma Groendus heeft de installatie van zonnepanelen op verzoek van Vesteda aan een   

onderzoek onderworpen. De bevindingen uit het rapport zijn gedeeld met de nieuwbouw 
aannemer met het verzoek de inspectie punten te verhelpen.  Tevens is de aannemer verzocht 
een (destructief) onderzoek te laten uitvoeren om aan te tonen of deze ook volgens de 
richtlijnen zijn aangebracht. 

i) Het bestuur verzoekt Vesteda het inzaaien met wilde bloemen van de schuine kanten van het 
perceel de Kolonel nogmaals te laten uitvoeren. 

 
Vesteda heeft voor de Kolonel in 2022 nog geen meerjarig onderhoudsplanning (MJOP) opgesteld 
omdat het complex nog “jong” is. Groot onderhoud gaat er komend jaar nog niet uitgevoerd worden. 
Zaken die zich voordoen en actie behoeven worden opgenomen en uitgevoerd. 
 
15e Website: 
Het bestuur vindt communicatie belangrijk. Om ons werk te doen is juiste en tijdige informatie 
belangrijk. Onze website is een belangrijk instrument die wij optimaal willen benutten voor dit doel. 
Het is belangrijk dat de website actuele informatie geeft en relevante artikelen over bijvoorbeeld 
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ontwikkelingen aangaande de huur, servicekosten, de SOK (Samenwerking Overeen Komst) met 
Vesteda, aanleg van de Parklaan, het Bospark en o.a. de nieuwbouw in onze directe woonomgeving, 
veelal verzameld van door de gemeente beheerde sites. 
Ook foto’s van gezamenlijke activiteiten zullen hier geplaatst worden. 
Bijdrages (foto-s), suggesties e.d. zijn van harte welkom bij bestuur en de website-beheerder. 
Het beheer ligt bij de secretaris van de Belangen Vereniging.  
 
Website te vinden via :  www.de kolonel-ede.com               
                      
Zaken in onze directe leefomgeving, te volgen op de website: 
a)   Aanleg Parklaan. 
b)   Aanleg Bospark 
c)   Werkzaamheden buurt Prins Maurits Kazerne. 
d)   Bergansiuskazerne. 
e)   Bouw nieuwe appartementen. 
f)    Het witte huisje en oude brouwerij 
g)   De van Essenkazerne. 
h)   PMT gebouw 
i)   De portiersloge Maurits Kazerne. 
j)   KMAR gebouw. 
k)  Ziekenbarakken 
l)   Hoofdstructuur World Food Center. 
m) World Food Center. 
n)  Bouw Veluwse Proeftuin. 
o)   Bouw Gelderse Stadstuin. 
p)  Uitbreiding Frisokazerne. 
q)  Plannen voor het Ketelhuis. 
r)   Nieuwbouw Station Ede-Wageningen. 
 
a) Aanleg Parklaan: Indicatie van verdere ontwikkeling Parklaan: 
Het traject Klinkenbergerweg richting Eikenlaan heeft voor ons als bewoners nog de meeste impact en 
het traject wordt het beste weergegeven in onderstaande situatie 
In 2022 start de firma van Gelder met de aanleg van de Parklaan. 
Hierbij beginnen ze met het noordelijke deel: van de N224 over het Kazerneterrein, tot het kruispunt 
WFC-Klinkenbergerweg bij de Mauritskazerne. 
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Vanaf dit kruispunt komt de Parklaan op het grondgebied van de Kazerneterreinen te liggen. De 
Parklaan heeft hier het karakter van een ‘bosstraat’. De weg leidt door grote stukken groen en 
overbrugt significante hoogteverschillen. Hier is sprake van het toevoegen van een nieuwe weg. De 
Parklaan wordt aangelegd met een rijbaanindeling van twee rijbanen, elk met één rijstrook. De met 
bomen beplante middenberm en zijbermen variëren in breedte. Het fietsverkeer kan aan de 
noordzijde gebruik gaan maken van een tweerichtingenfietspad. Aan de zuidzijde is dit soms in één 
richting en elders in twee richtingen. De bestemming verkeer is vrij breed in dit wegvak en beslaat de 
Parklaan van zijkant fietspad tot zijkant fietspad, en alle wegonderdelen daartussen. Bestaande 
hoogteverschillen worden zoveel mogelijk benut en worden zichtbaar in de midden- en zijbermen. 
Met de landschappelijke inpassing moet rekening worden gehouden met zicht op de monumentale 
ensembles van de naastgelegen Maurits Kazerne. De groenstructuren aan weerszijden van de Parklaan 
zijn van ecologische betekenis. Ze verbinden de stads ecologische structuur met de Veluwe. Via de 
bermen worden de groenstructuren aan weerszijde van de weg met elkaar verbonden. In de 
middenberm worden bomen aangeplant als ‘hop-over’ voor diverse diersoorten, waaronder een 
aantal vleermuissoorten en onder de Parklaan wordt ter hoogte van het bosperceel een faunabuis 
voor kleine dieren aangelegd. Voor de zijbermen is de bestemming groen gebruikt. De Parklaan snijdt 
door een monumentale bomenstructuur gelegen op de Maurits Zuid en gaat langs monumentale 
boomstructuren op de Maurits Noord. De LARGAS-rotonde die toegang biedt tot de oostelijke ingang 
van het World Food Center-terrein.  
 
Ten opzichte van oktober 2019 is de aansluiting vanuit het bospark Maurits Noord op het noordelijke 
fietspad vervangen door een enkele haakse aansluiting om zoveel mogelijk bomen te behouden en 
meer ruimte voor nieuw groen te krijgen. 
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Ten noorden van dit kruispunt bevindt zich het Maurits-park dat alleen per fiets of te voet toegankelijk 
is. .Na het PMT gebouw en de portierswoning (die beiden buiten dit plan vallen en bij de ontwikkeling 
van de Kazerneterreinen worden betrokken) wordt de Parklaan gekruist door de recreatieve 
fietsverbinding in het verlengde van Kazernelaan naar de Veluwe. 

 
De volgende Largas maakt aansluiting met de Eikenlaan en de Brigadelaan. Ook in het verlengde van 
de Eikenlaan gaat een recreatieve fietsverbinding naar de Veluwe 

.  
De bestaande Nieuwe Kazernelaan blijft als paralelweg van de parklaan behouden en wordt ingericht 
als 30 km/uur weg binnen de bestemming Verkeer-verblijfsgebied.  
 
De opvolging van de ontwikkelingen zullen voor de Kolonel door Gert Meurs gevolgd worden. 
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 b) Het Bospark: 
Het Bospark wordt een park met wandelpaden, een fietspad en speeltoestellen. Het gebied ten zuiden 
van de Prins Maurits Kazerne (de voormalige Heidebrouwerij) bestaat op dit moment al uit een bos. 
Dat maken we dus een stuk toegankelijker. Het Bospark wordt omkaderd door de toekomstige 
Parklaan, de Bergansiuslaan en de Kazernelaan. 
 
Extra vertraging speelplaats Bospark 
Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van 22 juli 2021 was de planning dat wij in oktober zouden 
starten met de aanleg van de speelvoorzieningen in het Bospark (zie onderstaande foto). De aanleg 
was vertraagd vanwege de aanwezigheid van Japanse Duizendknoop. Omdat de Japanse 
Duizendknoop dieper groeit dan verwacht, was aanvullend explosievenonderzoek nodig en een 
onderzoek op verontreiniging om de plant te verwijderen. Uit die onderzoeken bleek dat asbest in de 
grond zit. 
  
De bodem is onderzocht en er is onverwacht nog meer vervuiling gevonden op deze locatie. Helaas 
veroorzaakt de vervuiling extra vertraging. De bodem wordt nu verder bekeken en we onderzoeken 
wat er verder nodig is om de kinderen veilig te laten spelen. De exacte planning is op dit moment nog 
niet bekend, maar zij verwachten dat de speelvoorzieningen dit jaar niet worden geplaatst. De 
tijdelijke speeltuin aan de Kazernelaan tegenover La Cour Cantina blijft in gebruik totdat de 
speelvoorzieningen in het Bospark zijn geplaatst. 
Locatie fietspad 

Bij het bepalen van de locaties van de speelplekken en de wandelpaden hebben we rekening 
gehouden met de bestaande bomen. Wanneer de wandelpaden in het Bospark gereed zijn is het 
mogelijk om een geheel rondje rondom de Prins Maurits Kazerne te wandelen. Om te bepalen waar 
precies het fietspad komt doen we een vervolgonderzoek. Doel is om zo veel mogelijk bomen te 
sparen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal het definitieve fietspad tracé A of B gaan 
volgen. 

Het plan is om bij de ingang van het fietspad de metalen aanduiding van de Maurits Kazerne te 
plaatsen. 

 

Het volledige plan kunt u downloaden op het via de volgende Link: 

https://drive.google.com/file/d/1d117WIM1O3GGLfQ3xTspu5FFoMNp86pP/view?usp=sharing 
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c) Werkzaamheden buurt Prins Maurits Kazerne. 
 
Fase 4 Maurits Noord: Datum van uitvoering is afhankelijk van afronding overige werkzaamheden op 
de Prins Maurits Kazerne. 

De vierde en laatste fase betreft de aanleg van 
het overige openbaar gebied. Dit betreft de 
volgende gebieden: 

 Bergansiuslaan ten oosten van de 
Bergansiuskazerne; 

 Het gebied ten zuiden van het 
sociaal pension, ook wel het Van 
Essenkwartier genoemd; 

 De oostzijde van de Nieuwe 
kazernelaan; 

 Het oostelijke en noordelijke 
gedeelte van de Verbindelaarsweg; 

 De oostzijde van de Kolonel (locatie 
bouwdepot/ketenterrein); 

Actuele status vindt u op de site: 
https://www.kazerneterreineninede.nl/nieuwsoverzicht/aanleg-openbaar-gebied-maurits-noord/  
 

d)  De Bergansius kazerne. 
WJ vastgoed heeft in combinatie met haar partner “Reek Real Estate Investments” de 
Bergansiuskazerne in Ede aangekocht. 
Dit historische pand gelegen op de Prins Maurits Kazerne zal ontwikkeld worden tot 24 woningen met 
oppervlaktes variërend van 50 tot 125 vierkante meter.  

 

Het monumentale karakter van de Bergansiuskazerne zal in ere hersteld worden waaronder de 
karakteristieke klok op het dak. Reeds is er een onherroepelijke omgevingsvergunning verstrekt 
waarmee de bouw kan starten op 1 december 2021. 
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De uit 1936 stammende kazerne is te vinden aan de Verbindelaarsweg (voorheen de Nieuwe 
Kazernelaan) in Ede en heeft jarenlang gediend als opleidingscentrum voor het leger. In de laatste 
jaren dat de Bergansiuskazerne werd gebruikt, was de facilitaire dienst erin gevestigd. In 2011 kwam 
de Bergansiuskazerne samen met nog zes andere kazernes in handen van de gemeente Ede. 

De renovatie is inmiddels gestart en zal naar verwachting eind 2022 gereed zijn. 

e) Nieuwe Appartementen 
 
Nieuwe Appartementen tussen 
Bergansiuskazerne en de voormalige 
heidebrouwerij, zullen waarschijnlijk als 
een van de laatste projecten tot stand 
komen, het uitgangspunt is dat het 
complex samen met de Bergansiuskazerne 
een uitnodigende entree voor de wijk gaat 
vormen. 

Parkeren zal onder het gebouwplaats 
vinden en het gebouw zal iets hoger worden dan de Bergansiuskazerne. 
 
 
f) Het witte huisje en de oude-brouwerij 
 
Het witte huisje en de oude-brouwerij zullen beide 
indien mogelijk blijven bestaan afhankelijk van de 
nog te ontvangen plannen. Voor de voormalige 
heidebrouwerij is het een hard uitgangspunt dat dit 
pand gehandhaafd blijft. Voor het witte huisje moet 
worden bezien of dit een haalbaar plan oplevert 
(rekening houdende met onder andere behoud van 
bestaand groen, voldoende parkeervoorzieningen 
e.d.). Dit is ter beoordeling aan de gemeente. 
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g) De van Essenkazerne: 
Herontwikkeling Rijksmonument 
In de voormalig Van Essenkazerne komen 16 
grondgebonden woningen in de vrije sector en 24 
sociale huurwoningen. 
Woonstede en projectontwikkelaar De Bunte kopen 
ieder een deel van het gebouw van de gemeente en 
gaan samen de ontwikkeling aan de slag. 
Op een bijzondere locatie kunnen straks weer 
tientallen mensen prettig wonen, dichtbij het 
centrum van Ede en naast de natuur. 
De grondgebonden woningen komen in de 
westelijke vleugel en het midden paviljoen van het 
voormalig kazernegebouw, een rijksmonument. De 
sociale huurwoningen komen in de oostelijke 
vleugel. Aan die zijde van het gebouw komen 
balkons voor de appartementen. Op het zuidelijke 
binnenplein wordt een tuin aangelegd. 
Op het plein aan de noordzijde worden 
parkeerplaatsen en een half verdiepte overdekte fietsenstalling met groen dak gerealiseerd. 
De renovatie start begin 2022 
 
h) Het PMT gebouw 
 
Het PMT gebouw wordt gesloopt en zal na nieuwbouw betrokken worden door MIX architecten uit 
Ede. 
Het nieuwe gebouw heeft geen aansluiting op de Parklaan, zal bereikbaar zijn vanaf de parkeerplaats 
de sysselt. De huidige parkeerplaats van de sysselt wordt gesloten en teruggeven aan de natuur, ter 
hoogte van de oude wasplaats wordt een nieuwe parkeerplaats aangelegd waarbij een gedeelte 
tijdens kantooruren afsluitbaar is met een slagboom en plaats biedt aan parkeerruimte voor bezoekers 
en personeel MIX. 

MIX dient de parkeerplaats buiten kantooruren en in de 
weekenden middels een geopende slagboom 
beschikbaar te stellen voor bezoekers van de sysselt. 

Incidenteel vervoer (o.a. klusbedrijf) na oplevering 
Parklaan vindt plaats vanaf de parkeerplaats via het aan 
te leggen fietspad. Vooral parkeermogelijkheden 
hebben op dit moment nog de aandacht. 
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i) Ateliers en expositieruimte in voormalige portiersloge kazerneterrein 
Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, krijgt de voormalige portiersloge op de 
Maurits Noord Kazerne in 2022 een culturele invulling. Het plan is om het gebouw, ook wel bekend als 
Gebouw 120, te transformeren naar een expositieruimte en vijf ateliers. “Daarmee creëren we een 
nieuwe toegankelijke en laagdrempelige plek voor aanstormend cultureel talent”, aldus wethouder 
Hester Veltman (kunst en cultuur). 

Startende kunstenaars 
De ateliers zijn bedoeld voor startende 
kunstenaars. Veltman: “Door de ruimtes 
tegen een betaalbaar tarief te verhuren 
kunnen zij hier hun talenten ontwikkelen. 
Met deze culturele invulling zorgen we voor 
kleur, reuring en levendigheid in het 
gebied”. De expositieruimte wordt verhuurd 
aan het Platform Edese Kunstenaars (PEK), 
die de exploitatie en het organiseren van de tentoonstellingen op zich neemt. Ook kunstenaars buiten 
PEK kunnen van deze expositieruimte gebruik maken. 

Verbouwing 
Voor de nieuwe culturele invulling krijgt het gebouw een volledige make-over. Zo wordt het gebouw 
losgekoppeld van het gas, krijgt de duurzame verlichting en wordt het voorzien van een sedum dak. De 
gemeenteraad moet binnenkort nog wel een besluit nemen over het verstrekken van een krediet om 
de verbouwing mogelijk te maken. 
 
j) Het KMAR gebouw 
 Het KMAR gebouw wordt opgeknapt en krijgt een mooie 
nieuwe invulling. Op de begane grond komen 
ambachtelijke/creatieve functies. Op de eerste en tweede 
verdieping komt een gezinsvervangend tehuis. Op dinsdag 2 
februari heeft het college van burgermeester en 
wethouders ingestemd met de verkoop van het KMAR-
gebouw op de Prins Maurits Kazerne aan Kampert Bouw. 

Het KMAR-gebouw is het voormalige Koninklijke 
Marachaussee gebouw ten oosten van La Cour Cantina. Het 
KMAR-gebouw fungeerde als politiepost toen Ede nog een garnizoensplaats was. Dit is nog zichtbaar 
door de cellen en een verhoorkamer die nog in het gebouw aanwezig zijn. 

De komende maanden wordt er gewerkt aan het ontwerp. Daarna start de 
omgevingsvergunningprocedure. Het doel is om deze procedure dit jaar af te ronden zodat er volgend 
jaar gestart wordt met de restauratie en renovatie. 
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k) De ziekenbarakken. 

Op het voormalige Kazerneterrein in Ede staan twee ziekenbarraken (gemeentelijk monument) 
verscholen onder 120 jaar oude beuken. De barakken staan op een plek waar parkeerplaatsen moeten 
komen voor het aangrenzende nieuwe appartementencomplex. De ziekenbarraken uit 1907, werden 
ingezet voor het behandelen van moeilijk vervoerbare patiënten en voor het verplegen en in 
quarantaine houden van patiënten met 
een besmettelijke ziekte. 

De prefabriceerde barrakken, prefab was 
zeer bijzonder in die tijd, moeten 
worden gedemonteerd, verplaatst, 
gemonteerd, gerestaureerd en 
herbestemd. Het Platform Militaire 
Historie Ede wil één van de barakken 
gaan gebruiken voor een uitbreiding van 
het bestaande militaire museum en de 
ander als een behandellocatie voor 
veteranen met PTSS. Eind november is 
BOEi eigenaar geworden van de beide 
barrakken. 

l) Hoofdstuctuur van het World Food Center: 
Bouwvelden in een landschappelijk raamwerk 
Verstedelijking van dit prachtige kazerneterrein grenzend 
aan de Veluwe vraagt om een ruimtelijk plan dat 
bestaande waarden integreert en nieuwe betekenis 
geeft. Het plan moet tegelijk flexibiliteit bieden omdat de 
ontwikkeling van het WFC langere tijd gaat duren. Er is 
daarom ontworpen aan een raamwerk met bouwvelden 
dat beide dingen doet: voor langere termijn samenhang 
en kwaliteit borgen én ruimte bieden aan ontwikkeling. 
Uniek is de landschappelijke, Veluwse uitstraling van het 
raamwerk. De profielen zijn ruim en groen en er wordt 
niet in geparkeerd. De hoofdontsluiting voor de auto is 
efficiënt in één lus opgelost, waardoor in de andere 
profielen het langzaam verkeer alle ruimte heeft. Door de 
langgerekte lanen is er altijd zicht op het bestaande hoge 
groen in de randen van het terrein. Het landschappelijk 
beeld dat hierdoor ontstaat, verzacht de confrontatie van gebouwen en functies en maakt een grote 
variatie mogelijk. De ruimte voor groen biedt tegelijk kansen voor voedselproductie en 
voedselbelevingen, waterinfiltratie, verkoeling en biodiversiteit. 
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Bouwveld A is nieuwbouw achter de Maurits kazerne, Bouwveld B is het ketelhuis, Bouwveld C 
nieuwbouw achter de Friso kazerne, Bouwveld K is de Gelderse Stadstuin, Bouwveld N is de Veluwse 
Proeftuin (fase 1,2 en 3) e.d. 

m) Het World Food Center. 
Het World Food Center is dé food-ontmoetingsplek voor consumenten, bedrijven, kennisinstellingen 
en overheden. Een voedselbeleving en een broedplaats voor innovatie zorgen voor inspiratie, 
kennisdeling en bewustwording. Het World Food Center brengt consumenten en organisaties bijeen 
en stimuleert hen meer verantwoordelijkheid te nemen en samen antwoorden te vinden op 
hedendaagse en toekomstige voedselvraagstukken, onder het motto: we feed each other. 

Een alsmaar groeiende wereldbevolking en 
toenemende druk op de planeet leiden tot 
grote voedseluitdagingen. Daarnaast hebben 
de keuzes die we iedere dag maken op het 
gebied van voedsel, impact op ons lichaam en 
onze omgeving. Om in de toekomst iedereen 
te voorzien van voldoende, gezonde en 
duurzame voeding is een omslag nodig naar 
een andere manier van voedsel produceren 
en consumeren. 

Voor de presentatie van deze voedsel 
beleving zal de Mauritskazerne worden verbouwd en zal er aan de achterzijde over de gehele breedte 
een aanbouw plaats vinden. 

Meer weten over deze aanbouw, klik hier op de link 
https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/food-en-veluwe/world-food-center  
 
Benieuwd naar het grotere verhaal van het World Food Center klik hier !!   
( https://www.worldfoodcenter.net) 
 
 
n) Bouw Veluwse Proeftuin. 
Een van de wijken in het World Food 
Center is De Veluwse Proeftuin. Dit is de 
plek waar je even niet hoeft te ‘rennen’ of 
waar je juist wel zo het bos in rent. De 
Veluwse Proeftuin staat voor luxe wonen 
op een bescheiden, pure manier. De 
Veluwe wordt de wijk ingetrokken en door 
het gebruik van natuurlijke materialen en 
kleuren voegen de huizen en 
appartementen zich in het landschap. Je woont hier met elkaar in een gemeenschappelijke tuin waar 
straks misschien wel fruit, groente en kruiden groeien om zelf te proeven. 
 
BEREIKBAARHEID DE VELUWSE PROEFTUIN 
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De Veluwse Proeftuin ligt aan de noordkant van het World Food Center. Precies tussen de Parklaan en 
het Sysseltse bos. De Parklaan verbindt straks de A12 met de N224. Hierdoor wordt het World Food 
Center beter bereikbaar. De toegangsweg naar de woonwijk ligt wat lager en daardoor kijk je straks 
over het World Food Center heen. 
 
o) Geldersestadstuin. 
De Gelderse Stadstuin bestaat uit 
appartementen van verschillende grootte 
én eengezinswoningen. Begin 2022 gaan 
de appartementen in verkoop en in de 
zomer van 2022 volgen de 
eengezinswoningen. 

Bewoners van De Gelderse Stadstuin 
vinden elkaar in de binnentuin, de 
gemeenschappelijke woonkamer met 
keuken, in het Voedselbos of op het 
terras onder de begroeide pergola. 
Allemaal plekken om voedsel te 
verbouwen, het klaar te maken én op te eten. Ook in je appartement hebben voedsel en natuur een 
hoofdrol. De terrassen op het zuiden hebben een verticale kruidentuin en geïntegreerd werk-
/eetplateau. Smaakvol tot in detail. 

 
p) Uitbreiding Friso kazerne: 
Friso-ensemble, 
Schakel tussen oud en nieuw Het kazerneplateau 
krijgt met de nieuwbouw een meerzijdige 
oriëntatie. Het heeft niet alleen maar een gezicht 
naar het westen, maar met de Experience en 
andere nieuwbouw ook accenten aan het centrale 
kazerneplein, de groene steilrand en de Parklaan. 
Voor dit bouwveld vormt de nieuwbouw straks 
een ensemble met de Frisokazerne én het legt de 
relatie met de ontwikkeling achter de steilrand. 
Het vormt een schakel tussen oud en nieuw. 
Vier bedrijfsgebouwen met tuinen 
Blikvanger op het terrein wordt ‘Gebouw 4’ met een oppervlakte van bijna 4000 vierkante meter. Dit 
jaar begint de bouw en naar verwachting is het pand in mei 2022 opgeleverd. ‘Gebouw 4’ komt achter 
de monumentale Frisokazerne en krijgt een ontmoetingsfunctie op het World Food Center (WFC). 
Daar draait alles om voedsel en duurzaamheid. Over een paar jaar moet er een groot attractiepark 
komen op het terrein.Het ‘Gebouw 4’ bestaat grotendeels uit hout. ,,Dat maakt dit project uniek, want 
hoewel houtbouw iets meer ingeburgerd raakt, is het nog erg zeldzaam. 
 60.000 vierkante meter bedrijfshuisvesting 
 Naast ‘Gebouw 4’ verschijnen komend jaar nog drie kleinere kantoorgebouwen op het terrein. In 
totaal telt het WFC straks 60.000 vierkante meter aan bedrijfshuisvesting. Met dat aanbod moeten 
ook grote internationale bedrijven hun weg naar Ede vinden. Nu zijn nog vooral start-ups en 
middelgrote bedrijven druk in de weer op het terrein. ,,Momenteel vijftig en dat aantal groeit. 
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Type bedrijven,programma 
De langgerekte blokken met veelzijdige oriëntatie maken verschillende types mogelijk. In één blok 
kunnen meerdere bedrijven naast elkaar komen, maar kan ook één bedrijf worden gevestigd. Het 
zoveel mogelijk collectief maken van voorzieningen zoals een inpandige fietsenberging maakt een 
efficiënt ruimtegebruik mogelijk. Het aantal bvo is op basis van de proefverkaveling ca. 7.500 m2. 
 
q) Herbestemming Ketelhuis: 
Er zijn plannen in ontwikkeling  bij de TEKA 
groep uit Barneveld voor de ontwikkeling 
van een restaurant in het voormalig 
ketelhuis. 

In het plan van de gemeente Ede staat de 
locatie ook bekend als Bouwveld B op het 
WFC terrein. 

Dit is gelegen voor de appelplaats, tussen 
de Maurits en Friso kazerne. 

 
 
r) Nieuwbouw Station Ede-Wageningen.  
Direct naast het World Food Center 
ligt Station Ede-Wageningen. Dit station 
wordt compleet vernieuwd. Onder de 
naam Spoorzone Ede werken ProRail, 
gemeente Ede-Wageningen en NS 
Stations samen aan een nieuw station 
Ede-Wageningen. Een toegankelijk en 
goed bereikbaar station met moderne 
voorzieningen voor de reizigers en meer 
intercitytreinen per uur. Het nieuwe 
station Ede-Wageningen wordt in 2024 in 
gebruik genomen. Het nieuwe station Ede-Wageningen wordt gebouwd naast het oude station. Het 
oude station blijft dus gewoon te gebruiken tijdens de werkzaamheden. Daarna wordt het gesloopt. 
 
Ook het omliggende gebied wordt flink aangepakt. Er komt een P+R met ruim 500 parkeerplaatsen en 
een fietsenstalling met ongeveer 1.800 plaatsen. Daarnaast maakt de gemeente een bewaakte stalling 
voor ongeveer 6.000 fietsen. 
 
Voor meer info download hieronder de folder. 
Of u bezoekt de site: https://www.spoorzone-ede.nl/home/  
 
 
 
16e Begroting 2022: 
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Ontvangsten 2022:                                                               Uitgaven 2022: 
 
Bijdrage leden 36 maal € 10,00   €  360,00             Lief en leed              € 100,00 
Bijdrage Vesteda.                            € 415,00             Declaraties               €   50,00 
                                                                                         Vervangende ALV   € 175,00 
                                                                                         Activiteiten              €   50,00 
                                                                                         Web-site                   € 135,00 
                                                                                         AED instructie          €   50.00 
                                                                                         Investeringen           €  215,00 
                                                             =======                                                 ======= 
Totaal:                                                €  775,00            Totaal                         € 775,00 
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