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secretariaat: Blijdestein 5, 6714 DX  EDE  Gld. 
Tel.nr. 0318-62 24 93 / E-mail : bbvsteinwijk.ede@hotmail.com 

 

 

NIEUWS UIT DE STEINWIJK 

 

Geachte heer/mevrouw, Ede, april 2007  

 

Voor u ligt de nieuwsbrief die gaat over onze wijk de Steinen en aangrenzend de Billiton-, Madoera- en Florislaan. 

 

In deze nieuwsbrief worden behandeld: 

- Wat doet de buurtbelangenvereniging      

- Mee met de vooruitgang         

- Blauwe zone Bellestein     

- Uitbreiding Islamitische basisschool EL Inkade aan de Goudenstein 

- Verkeersproblematiek  op de Billiton-, Madoera- en Florislaan.   

- Het te bouwen complex aan de Pollenstein     

- Buurtenergieplan          

- Visie van de Gemeente op wijkbeheer en rol van de bewoners    

- Overige onderwerpen 

 

Wat doet de buurtbelangenvereniging 
Ons doel is het beschermen en behartigen van de belangen van de bewoners van de woningen in de wijk Steinwijk (gebied 

liggend tussen de Slotlaan/Kastelenlaan/Proosdijerveldweg/Veenderweg), vooral die op het gebied van de ruimtelijke 

ordening en de woon- en leefomgeving. 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het beleggen van bijeenkomsten, het stimuleren en ontwikkelen 

van beleids- en ideeënvorming, het verstrekken van informatie, het deelnemen aan overleg met overheden en andere 

organisaties en instellingen, het voeren van acties en het opkomen voor de belangen van haar leden, daaronder begrepen 

het (doen) voeren van inspraak-, bestuurs- en civielrechtelijke procedures, evenals door alle overige middelen die 

bevorderlijk zijn voor verwezenlijking van de doelstelling. Wij als bestuur proberen relevante informatie over onze wijk aan 

de beslissers te geven en stellen ze daarmee in staat om, onder andere op basis van onze informatie, goede beslissingen 

te kunnen nemen. Het bestuur tracht een platform te creëren tussen de bewoners onderling, evenals met de beheerders 

van de wijk (politie en gemeente). Zodoende kunnen vele problemen aangaande het woon- en leefmilieu direct met de 

betrokken personen en/of instanties worden besproken. Op elke vergadering is de wijkbeheerder Sander van de Pol en de 

gebiedsagent Ruud Beukhof aanwezig om de lopende zaken door te nemen. Om een indruk te krijgen van het werk van de 

vereniging treft u hieronder een aantal onderwerpen, in willekeurige volgorde, die aan de orde zijn of al zijn afgehandeld:  

 parkeerproblematiek Valkestein, Loevestein e.o., winkelcentrum Bellestein;  

 verkeersstroom en parkeren Billitonlaan, Madoeralaan en Floreslaan;  

 bruikleen groenstrook Proosdijweg/vervanging lindebomen;  

 overlast hangjongeren bij de kinderboerderij;  

 nieuwbouw op het terrein van de voormalige Gelderhorst;  

 kinderboerderij De Proosdij;  

 bestemming terrein voormalige bibliotheek;  

 groenvoorziening en het onderhouden daarvan coördineren met wijkbeheer; 

 afvalproblematiek in onze wijk melden en oplossen; 

 diverse overlastsituaties bespreekbaar maken; 

 met burgemeester, wethouders, wijkbeheer en politie door de wijk gaan om te informeren.  

   

Quatro media
Rechthoek

Quatro media
Rechthoek



 2 

 

Mee met de vooruitgang. 
Een laatste tijd gehoorde klacht naar ons toe, is gebrek aan profilering van de buurtbelangenvereniging Steinwijk naar de 

bewoners en bezoekers van onze wijk. 

Als antwoord hierop zijn wij bezig met het bouwen van een website, waarop iedereen kan zien wie we zijn en wat we doen.  

Er komt veel informatie op de website over onze wijk en de mogelijkheid om eenvoudig, zowel met ons als ook met 

bijvoorbeeld de wijkbeheerder, te communiceren. Ook de vergaderdata met de te behandelen agenda zal worden 

aangegeven. Het inlopen op een vergadering is natuurlijk altijd mogelijk, indien dat van te voren is aangekondigd. 

Een ander voorbeeld van informatie die u kunt zien is het kunnen volgen van de bouw van het complex aan de Pollestein. 

Met de bouwer, Bimobouw, is afgesproken dat de voortgang van de bouw te zien zal zijn door middel van foto`s op onze 

website. De website zal vanaf juni actief zijn. 

De nieuwsbrief in de huidige vorm blijft natuurlijk ook bestaan en zal twee maal per jaar verschijnen.  
 
 

Blauwe zone Bellestein 
Zoals bekend heeft de gemeente € 500.000,-- beschikbaar gesteld voor de opwaardering van het winkelcentrum Bellestein. 

Het ziet er naar uit dat deze zomer begonnen gaat worden met de werkzaamheden, die tot het einde van het jaar  

zullen duren. Tegenover de RVS is men al begonnen om voorbereidingen te treffen voor de parkeervoorziening ten 

behoeve van de Lidl.  

 
Een lang gekoesterde wens van de winkeliers is een blauwe zone die langparkeerders vanuit de RVS moet tegengaan.  

Wij hebben begrepen dat de RVS hun medewerkers, die niet op het RVS-terrein kunnen parkeren, al geruime tijd verzoekt  

de auto bij bijvoorbeeld de Groenendaal te parkeren om onze wijk te ontlasten.  

De realisatie van de blauwe zone zal niet lang meer op zich laten wachten. Wat de effecten van de blauwe zone zullen zijn 

voor onze wijk, zullen we moeten ervaren.  

Vanuit het bestuur is inmiddels de bezorgdheid uitgesproken naar de Gemeente over de mogelijke gevolgen van de blauwe 

zone voor de omwonenden. Met de bewoners van o.a. de Valkestein en de Bellestein houden wij de ontwikkelingen in de 

gaten en zullen, als dat nodig blijkt, actie ondernemen. Heeft u reacties over dit onderwerp dan horen wij die graag. 
 
 

Uitbreiding Islamitische basisschool EL Inkade aan de Goudenstein 
Zoals bekend, is de gemeenteraad akkoord gegaan met het verplaatsen van de Islamitische basisschool El Inkade naar de 

Goudenstein nr. 9 (voormalige Prins Willem Alexanderschool). 

Op uitnodiging van wethouder dhr. F.A. van Zuilen is er op 26 september 2006 een inloopavond voor direct omwonenden 

en de BBV Steinwijk geweest. De architect heeft de uitbreidingsplannen (in schetsonderwerpen) uitgelegd en uiteengezet. 

Sommige bewoners van de Sijpestein verwachten door de uitbreiding van de school een vermindering van het huidige 

woongenot en zij hebben daarom bij de gemeente een klacht ingediend over de voorgenomen uitbreiding.  

 

 
Verkeersproblematiek op de Billitonlaan, Madoeralaan en Florislaan 
Met betrekking tot de verkeersdoorstroming, sluipverkeer, parkeeroverlast en de snelheid  op de Billitonlaan, Madoeralaan 

en Florislaan  (BiMaFlo)  hebben wij wederom klachten ontvangen van bewoners en fietsers. 

Op ons verzoek is er opnieuw een (verkeers-)telling uitgevoerd door de Gemeente Ede, afdeling verkeer. 

Men zag naar aanleiding van deze telling geen reden om het gemeentelijk standpunt te herzien. De situatie blijft tot ons 

ongenoegen gehandhaafd. Wij vragen bewoners van de BiMaFlo zich bij ons te melden om samen te onderzoeken hoe wij 

toch de gemeente kunnen overtuigen van de overlast en de gevaarlijke situaties.  
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Het te bouwen complex aan de Pollenstein  
 

 
 

 
De bouw van het woon/zorgcomplex is begonnen. Het nieuw te bouwen complex omvat ca. 5.000 m2 zorg met als 

opdrachtgevers de plaatselijke woningstichting 'Woonstede' en 'Vilente' als zorgverlener, evenals 107 luxe 

huurappartementen voor Amvest en eerder genoemde 22 koopappartementen die Bimo Bouw zelf in verkoop brengt. 

Onder het gehele complex komt een parkeergarage van circa 7.500m2.  

De verwachting is dat de bouw ongeveer 3 jaar zal gaan duren. 

Het fietspad langs de Slotlaan is afgesloten en ook een aantal parkeerplaatsen op de Bellestein is hierdoor buiten gebruik.  

Met de bouwer van het complex is in overleg met desbetreffende wethouder S. van de Pol  afgesproken dat wij op de 

hoogte worden gehouden over de voortgang. Ons is toegezegd dat mogelijke overlast en het ongemak tot een minimum 

beperkt zullen worden. De direct omwonenden hebben verleden week hierover een brief van de bouwer ontvangen. 

 

 

 

Buurtenergieplan 
Wij zijn bezig met het opzetten van een buurtenergieplan, wat onder andere inhoudt dat wij gebruikers van energie kunnen 

adviseren over de verspillingen en het reduceren van CO2 uitstoot, dus besparing van de energiekosten. 

Dit is ons steentje als vereniging wat wij kunnen bijdragen om Global Warming tegen te gaan. 

Vanuit dit project zal een aantal bewoners worden opgeleid tot adviseur over buurtenergie door de adviseurs van NUON, 

Collusion en andere. Zij kunnen na de opleiding hun kennis en ervaring verder in de wijk uitdragen aan andere bewoners. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit onderwerp of adviseur over buurtenergie willen worden, dan kunt u contact opnemen met 

ons secretariaat of een e-mail sturen naar bbvsteinwijk.ede@hotmail.nl 
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Visie van de Gemeente op wijkbeheer en rol van de bewoners 
De gemeente Ede heeft een nieuwe visie voor wat betreft wijkbeheer.  

In deze visie staat leefbaarheid van de wijk centraal. Leefbaarheid is omschreven als een situatie waarin individuele 

burgers zich geborgen, plezierig en veilig voelen in hun wijk, buurt, straat en woning en dat er ruimte is voor meedoen, 

groei en zelfontplooiing. Integraal Wijk Beheer is het organiseren van een gelijkwaardige driehoekssamenwerking:  

 

 
Integraal Wijkbeheer moet randvoorwaarden scheppen zodat de bewoners volwaardig partij (kunnen) zijn in hun wijk en in 

de overlegsituaties met instanties en gemeente.  

Omdat er in onze wijk een aantal zaken spelen, hebben wij wethouder P. van `t Hoog gevraagd deze visie aan ons toe te 

lichten op de jaarvergadering op 24 mei a.s.. Hij zal dan specifiek de zaken die in onze wijk spelen bespreken binnen de 

nieuwe visie van de gemeente en onze rol daarin kenbaar maken. 
 
 

Overige onderwerpen 
Er zijn nog meer zaken in onze wijk die de nodige aandacht verdienen en al krijgen. Mocht u vragen of opmerkingen 

hebben over onderwerpen die niet in deze nieuwsbrief zijn behandeld, neemt u dan contact met ons op. 

U krijgt altijd van ons een reactie.  
 
 

Wijzigingen bestuur Buurtbelangen Vereniging Steinwijk 
Op de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 april 2006 heeft de voorzitter Jan Bosch zijn functie neergelegd.  

De voorzittershamer is overgenomen door Leon van Maaren. Samen met Jan Wagenaar, Dick van de Wetering,  

Bas van der Vliet, Nel Donkervoort, Wim Wegman, Louis Godschalk (bestuursleden), Kosse Jonkers, Aljo Bos, Mark 

Obbink, Ria Reede, Jolanda Takken, Laura Edel, Martijn Breuker, Paul en Simone Wierenga  (commissieleden) vormen wij 

het bestuur.  

Helaas zullen wij op 24 mei a.s. afscheid moeten nemen van Dick van de Wetering, Nel Donkervoort en Wim Wegman. 

Bent u geïnteresseerd om samen met ons uw steentje bij te dragen om te zorgen dat onze wijk een aangename wijk blijft, 

neem dan contact met ons op. Hebt u geen tijd om in het bestuur deel te nemen, maar heeft u andere kwaliteiten waarvan 

wij eventueel gebruik kunnen maken, laat het ons dan ook weten.  

 

 

Lid worden van onze vereniging opdat wij samen sterker staan 
Het ledenaantal bedraagt ongeveer 200 leden. Dit aantal zouden we graag zien stijgen, zodat wij namens nog meer 

wijkbewoners ons kunnen inzetten voor de belangen van de wijk en aan kunnen tonen dat wij gezamenlijk sterk staan. 

Gezien de contacten die zijn ontstaan en de goede ingang die we als bestuur bij de gemeente en diverse instanties 

hebben, is te verwachten dat we ook voor u nog meer kunnen bereiken. 

De contributie bedraagt € 8,00 per jaar per huishouden. Voor dat bedrag zetten diverse vrijwilligers zich vele uren in 

voor een leefbare wijk waar wij allen deel van uit maken. Laat alstublieft zien dat u ons steunt en wordt lid. 

 

 

Namens het bestuur: L.M.J. van Maaren, voorzitter 

 J. Wagenaar, secretaris 


