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Samenwerking Pluryn en Hoge Veluwe

doel. Ook worden er picknickban-
ken gemaakt bij Pluryn. Gezocht 
wordt naar extra leerwerkplekken, 
zoals uitbreiding van het aantal op 
te knappen fietsen, stageplekken in 
het restaurant en bij de rijwielher-
stelplaats en de verkoop van arti-
kelen van Pluryn in de Parkwinkel. 
Ook in de wasserij zijn mogelijkhe-
den.
,,We zijn goede buren en de onder-

linge chemie is goed”, vindt Seger 
van Voorst tot Voorst. ,,Dit is een sa-
menwerking waar we allebei beter 
van worden. Pluryn valt op doordat 
het echt met de core-business be-
zig is: de zorg voor al die jongens 
en meisjes die dat nodig hebben. 
Onze core-business is zorg voor de 
natuur. Dat kost geld en daarvoor 
hebben we bezoekers nodig. We 
kunnen elkaar daarin helpen.”

MOOIE KANSEN Erwin Duits onder-
schrijft de woorden van de directeur 
van Het Nationale Park en is blij met 
alle kansen die geboden worden. 
,,Ook wij zien mooie kansen. Jonge-
ren zijn al aan het werk in de hore-
ca en ze kunnen het. Dat zie je aan 
de hapjes. Maar ze kunnen meer. 
Ik waardeer dat het Park daarvoor 
openstaat en dat we hier welkom 
zijn.’’

NIEuwS
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Convenant Edese 
buurt- en dorpshuizen
EDE Samenwerken aan de 
doorontwikkeling van de buurt- en 
dorpshuizen. Dat is het doel van 
het nieuwe platform, waarin de 
besturen van de verschillende 
Edese buurt-, wijk- en dorpshuizen 
zitten. Op dinsdag 1 november 
tekenden gemeente Ede en het 
platform een convenant voor 
meer en betere samenwerking. 

In het convenant ligt volgens de 
gemeente de nadruk op het tonen 
van meer ondernemerschap van 
de buurthuizen. Maar ook op het 
vervullen van een nog bredere 
ontmoetingsfunctie en het 
bijdragen aan de doelen die staan 
omschreven in de gebiedsagenda. 
Met het tekenen van het conve-
nant maken de gemeente en het 
platform een aantal afspraken 
met elkaar.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
een buurthuis moet laagdrempelig 
toegankelijk zijn; buurthuizen zijn 
plekken voor ontmoeting en 
verbinding en de gemeente Ede 
zorgt voor een overlegstructuur 
waarbij de belangrijkste partners 
aan tafel zitten.

In de gemeente Ede zijn er in 
totaal dertien buurt-, wijk- en 
dorpshuizen, waarvan het 
overgrote deel een zelfstandig 
bestuur heeft.

HARD GEwERKT ,,We hebben de 
afgelopen periode hard gewerkt 
aan een intensieve samenwerking 
tussen de besturen onderling en 
met de gemeente. Het resultaat, 
de afspraken in het convenant, 
zorgt ervoor dat we beter 
aansluiten bij wat inwoners 
willen”, aldus wethouder wijkregie 
Marije Eleveld.

De gemeente Ede is naar eigen 
zeggen blij met het initiatief van 
de besturen en ‘ziet het platform 
als een belangrijke gesprekspart-
ner om de doorontwikkeling van 
de Edese buurt-, wijk- en dorpshui-
zen vorm te geven.’

Politie pakt 
rijbewijzen af 
van drankrijders
EDE Van vijf automobilisten heeft 
de politie in Gelderland vrijdag-
avond en -nacht het rijbewijs 
afgepakt, omdat ze met teveel 
drank op achter het stuur zaten. In 
vier gevallen was sprake van een 
aanrijding of ongeval. Dit was ook 
zo in Lunteren en Ede. Daarnaast 
werden rijbewijzen ingenomen in 
Doetinchem, Nijmegen en 
Apeldoorn.

In Lunteren botste vrijdagavond 
een 25-jarige Barnevelder met zijn 
auto tegen een geparkeerde auto. 
Nadat de politie erbij kwam bleek 
dat de Barnevelder met een 
alcoholgehalte van 615 ug/l had 
gereden. De man beweerde achter 
het stuur in slaap te zijn gevallen. 
Ook hij zal het voorlopig zonder 
rijbewijs moeten stellen.

Op de Nettelhorst in Ede troffen 
agenten vrijdagavond een 
62-jarige automobilist uit Den 
Bosch aan nadat die met zijn auto 
over de kop was geslagen. De man 
stond op straat en bleek verder 
ongedeerd. Hij stond wel met een 
glas bier in de hand dat hij, naar 
eigen zeggen voor de schrik, al 
voor de helft op had. De Bossche-
naar bleek onder invloed met een 
alcoholgehalte van 675 ug/l, ook 
drie keer teveel en hij mag 
voorlopig niet meer rijden.

Raad herkent zich niet in ‘negatieve praat’ over Ede 

,,De beleggers staan in de rij om 
woningen te bouwen. Ede is echt in 
trek.” Het maakte geen indruk op de 
man van BurgerBelangen. Hij zegt 
er vaak op aangesproken te worden 
dat er in Ede veel niet klopt. ,,Als 
beleggers geld kunnen verdienen, 
nemen ze alles op de koop toe. Als 
je iemand buiten Ede in een infor-
mele setting vraagt hoe er over Ede 

gedacht wordt, heb ik nog nooit 
gehoord dat men zegt ‘Ede is een 
mooie gemeente, daar zou ik wel 
eens willen wonen’. Over bijvoor-
beeld Zoetermeer hoor je ook nooit 
iets positiefs. “

Door de situatie in Veldhuizen is de 
naam van Ede nog negatiever ge-
worden, aldus de fractievoorzitter 

van BurgerBelangen. ,,Ook als je 
drie azc’s in Ede wilt hebben, word 
je er niet populairder op. Dat is he-
laas de realiteit.” Jan Pieter van der 
Schans (CDA) herkende zich niet in 
de woorden van Ruben van Drui-
ten. ,,We moeten opkomen voor de 
gemeente Ede, we moeten er mooie 
dingen van laten zien. En ja, er gaat 
wel eens wat fout. Maar er gaan ook 
een hele hoop dingen goed.”

NOOIT MEER wEG Van Druiten vond 
het overigens wel nodig om te zeg-
gen dat het hem in de gemeente zelf 
goed bevalt. ,,Ik kom hier vandaan, 
ik ben een ambassadeur van deze 
gemeente. De buitenwereld, buiten 
Ede, denkt absoluut niet rooskleu-
rig over Ede. Zelf vind ik het hier 
geweldig, ik ga hier nooit meer weg. 
Buiten Ede is een andere werkelijk-
heid.” 
Van der Schans vond de opmer-
kingen bijzonder voor ‘ een partij 
die zich opsluit binnen hele kleine 
hokjes en grenzen’. ,,Als Van Drui-
ten zelf zo enthousiast is over z’n ei-
gen gemeente is, laat hem dan maar 
enthousiast doen. Hij heeft alleen 
maar negatieve praat over Ede.”

Toen Van Druiten later een com-
pliment over speeltoestellen maak-
te aan wethouder Leon Meijer kon 
Meijer het niet laten daar een op-
merking over te maken. ,,Laten we 
hopen dat hij dat ook buiten Ede 
vertelt, zodat we goed in het nieuws 
komen.”

Convenant met 
afspraken over 
leerwerktrajecten
OTTERLO ,,Als de kwaliteit van de 
hapjes symbool staat voor de sa-
menwerking tussen Pluryn en 
Stichting Het Nationale Park De 
Hoge Veluwe, dan komt het zeker 
goed.’’ Dat zeggen Erwin Duits (di-
recteur Jeugd bij Pluryn) en Seger van 
Voorst tot Voorst (directeur van Het 
Nationale Park De Hoge Veluwe). 
Woensdagmiddag 26 oktober on-
dertekenden ze een convenant met 
daarin afspraken over leerwerktra-
jecten in het park, voor mensen die 
zorg en/of onderwijs krijgen bij Plu-
ryn. Leerlingen van het Hoenderloo 
College zorgden daarbij voor een 
buffet met hapjes. 

,,Het zijn zeker niet alleen deze 
leerlingen die werkervaring mogen 
opdoen in Het Nationale Park De 
Hoge Veluwe. Ook leerlingen van de 
school voor speciaal onderwijs De 
Bolster in Voorst, REA College Ne-
derland en bewoners van Het Hiet-
veld in Beekbergen en Apeldoorn 
kunnen er aan de slag. Het zijn al-
lemaal locaties van Pluryn. En er 
liggen volop kansen”, benadrukt di-
recteur Seger van Voorst tot Voorst, 
tijdens de bijeenkomst in de sfeer-
volle jachthut De Pampel.

JAAR Sinds een jaar exploiteert Plu-
ryn samen met Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe al de theekoepel 
in het Park. Leerlingen en cliënten 
werken hier in de horeca. Daarnaast 
worden afgeschreven Witte Fietsen 
opgeknapt door mensen van Pluryn. 
De opgeknapte fietsen worden ver-
volgens geschonken aan een goed 

 p Woensdagmiddag 26 oktober ondertekenden ze een convenant met daarin afspraken over leerwerktrajecten in het park, voor 
mensen die zorg en/of onderwijs krijgen bij Pluryn. 

‘Wij moeten 
ambassadeur zijn 
voor Ede’
Jan de Boer

EDE Het grootste deel van de Edese 
gemeenteraad was het volstrekt on-
eens met woorden van Ruben van 
Druiten (foto), fractievoorzitter van 
BurgerBelangen, dat het slecht ge-
steld is met het imago van de ge-
meente Ede. Volgens hem wordt er 
buiten Ede heel negatief gedacht 
over Ede. Tenminste dat merkt Van 
Druiten als hij spreekt met mensen 
buiten de gemeentegrenzen. ,,Het 
beeld wat Van Druiten schetst van 
de gemeente werp ik verre van mij”, 
zei Jan Pieter van der Schans (CDA).

Over het algemeen bestaat er bij de 
buitenlui volgens Van Druiten een 
totaal ander beeld over Ede dan zijn 
mede-raadsleden vinden. En dat 
beeld zou veel slechter zijn dan de 
tekst van het lied ‘Ede’ van de Ben-
nekomse artiest Hans Dorrestein. 
Raadsleden vinden dat Van Drui-
ten er zelf voor zorgt dat Ede in een 
kwaad daglicht wordt gesteld. Zij 
vinden dat hij daar maar eens mee 
op moet houden. ,,Wij moeten am-
bassadeur zijn voor Ede.”

BELEGGERS IN DE RIJ Wethouder Ma-
rije Eleveld zei tijdens haar werk 
niets te merken van het volgens Van 
Druiten negatieve beeld van Ede. 

 p Over het algemeen bestaat er bij de buitenlui volgens Van Druiten een totaal ander 
beeld over Ede dan zijn mede-raadsleden vinden. 
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