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Fietsen in het centrum: nieuwe regels
Waar mag ik wel en niet fietsen in het centrum van Ede? En op welk tijdstip? We merkten dat de regels voor
fietsen in het centrum voor veel mensen onduidelijk zijn. Daarom stellen we nieuwe regels op. Deze gelden
vanaf half januari. Zo wordt zowel winkelen als fietsen prettiger en veiliger.

toch liever uw fiets mee naar de winkel? Stap dan af en loop
met de fiets in de hand. Zo bent u voetgangers niet tot last.

Een deel van de regels zijn op basis van winkeltijden.
Vooral dat levert veel vragen op. De ene winkel gaat
eerder open, terwijl de andere juist later dicht gaat. We
snappen dat u zich afvraagt welke tijden u moet aanhouden.
Daarom passen we dat aan. De nieuwe regels zijn niet
meer afhankelijk van openingstijden.

daar als fietser te gast. Fiets dus niet te snel en houd
rekening met voetgangers. In de Grotestraat, op de Markt
en Museumplein is fietsen nooit toegestaan. Dus ook
niet ’s avonds laat. Op het kaartje hierboven ziet u welke
regels in welke straat gelden. De borden in het centrum
passen we ook aan.

In overleg
De nieuwe regels zijn gekomen in overleg met verschil
lende groepen. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers,
bewoners en de Fietsersbond. Ook zij vinden het
belangrijk dat u veilig kunt winkelen in een goed bereik
baar centrum. Op dit moment is een aantal mensen
tegen de nieuwe regels. Met hen zijn we in gesprek.

Fietser te gast
Door de nieuwe regels kunt u makkelijker om het centrum
heen fietsen. In straten zoals Achterdoelen, Brouwerstraat,
Arnhemseweg en Wiek mag u altijd fietsen. Wel bent u

Fiets stallen
Wanneer u een rondje om het centrum fietst, vindt u langs
de route verschillende mogelijkheden om uw fiets te stallen.
Zo wandelt u eenvoudig naar het winkelgebied. Neemt u

Meer informatie
Heeft u vragen over wandelen en fietsen in Ede-Centrum?
Neem dan contact met ons op via info@ede.nl of via
telefoonnummer 14 0318.

Nieuwjaarsreceptie

Andere ophaaldagen afval

Openingstijden feestdagen

U bent van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Ede. Hef samen met ons het glas
op het nieuwe jaar! De nieuwjaarsreceptie is op
vrijdag 4 januari 2019, van 16:00 tot 19:00 uur in Cultura.

Op dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018 en
op dinsdag 1 januari 2019 haalt ACV geen afval op.
Uw afval wordt daarom op een andere dag op
gehaald.

Met kerst (dinsdag 25 en woensdag 26 december) en
op nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari) is de gemeente
gesloten. Rond kerst en oud en nieuw gelden de
onderstaande openingstijden voor onze balies.

Rond 17:00 uur begint de nieuwjaarstoespraak van
burgemeester René Verhulst. U bent van harte welkom.
Aanmelden is niet nodig.

Hieronder ziet u de vervangende ophaaldagen per afval
soort. Kijk op www.acv-afvalkalender.nl en in de nieuwe
ACV-app voor actuele informatie. Daar kunt u ook een
herinnering instellen.

Bijzonder jaar
2019 is een bijzonder jaar. We herdenken dat het precies
75 jaar geleden is dat operatie Market Garden plaatsvond.
Zet zaterdag 21 september alvast in uw agenda! Dan zijn
de Airborne luchtlandingen.
Komt u ook?
Graag heffen wij het glas met u, inwoners, bedrijven en
instellingen, op onze mooie Veluwegemeente.
Komt u ook? Graag tot 4 januari!
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•G
 FT+e-kliko: zaterdag 29 december 2018
(in plaats van woensdag 26 december).
• Papierkliko: zaterdag 5 januari 2019
(in plaats van dinsdag 1 januari).
• Het afvalbrengstation sluit op 24 en 31 december 2018
om 15:00 uur. Op de feestdagen is het afvalbreng
station ook gesloten.
De vuilniswagen kan op ander tijdstip komen dan u
gewend bent. Wilt u daarom uw kliko voor 7:30 uur aan
de weg zetten?
Oud papier- en textielcontainers op slot
Om vuurwerkschade te voorkomen zijn vanaf vrijdag
28 december alle textielcontainers gesloten. En vanaf
zaterdag 29 december ook de ondergrondse oudpapiercontainers in Ede-Centrum. Op 2 januari zijn ze
weer open.

•B
 urgerzaken
Maandag 24 en 31 december gesloten.
•B
 alie Bouwen, Wonen en Milieu
Maandag 24 december tot en met dinsdag 1 januari
gesloten.
• Werkplein
Maandag 24 en 31 december gesloten.
•S
 tudiezaal Gemeentearchief
Geopend op donderdag 27 december en
vrijdag 28 december van 10:00 tot 13:00 uur.
Woensdag 2 januari geopend van 10:00 tot 13:00 uur.
•A
 CV Afvalbrengstation
Maandag 24 en 31 december open van 8:00 uur tot
15:00 uur.
Met uitzondering van de feestdagen zijn we wel
telefonisch bereikbaar.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over onze openingstijden op
www.ede.nl/contact.

Gemeentenieuws

#Ede
Vet? Niet door het toilet!
Het oude jaar afsluiten met zelfgemaakte oliebollen. Heerlijk toch? Lever daarna
de olie of het frituurvet in. Dit kan bij het afvalbrenstation of in de gele containers.
Gooi het niet door het toilet of in een put op straat.

n de
Wat zijdagen rond
ophaal tdagen?
de fees

Als u olie of vet door het toilet of de gootsteen spoelt, raken die verstopt. Via de put op
straat vervuilen sloten of verstopt het riool. Door de oude olie en vet apart in te leveren,
kan het opnieuw gebruikt worden. Bijvoorbeeld als biobrandstof. Goed voor uw riool en
voor het milieu.
Olie en vet inleveren
Giet uw vuile olie terug in de originele verpakking of in een plastic fles. Houd hierbij olie
en vet gescheiden. Doe de verpakking in de gele containers die u bij supermarkten en
verenigingen vindt. Of breng het naar het afvalbrengstation, Neonstraat 4 in Ede.

Geheimhouding persoonsgegevens
De overheid mag gegevens uit de Basisregistratie Personen gebruiken. Soms
gaan de gegevens ook naar anderen. Misschien wilt u niet dat de gemeente in die
gevallen uw gegevens doorgeeft. Dat kunt u aan ons doorgeven.
De overheid gebruikt uw gegevens bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en
pensioen. Hiervoor is geen geheimhouding mogelijk. Soms gaan de gegevens ook naar
anderen voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Bijvoorbeeld naar advocaten, nietcommerciële bedrijven of instellingen.
Geheimhouding
Als u niet wilt dat we deze gegevens doorgeven, dien dan een verzoek in voor geheim
houding. Dat kan alleen voor uw eigen gegevens en die van uw minderjarige kinderen.
U hoeft daar geen reden voor te geven. Verhuist u naar een andere gemeente? De aan
gevraagde geheimhouding blijft ook in de nieuwe gemeente bestaan.

De Afvalwijzer app wordt vervangen en is per 1 januari 2019 niet
meer te gebruiken. Download daarom meteen de nieuwe ACV app.
Deze app zal steeds verder worden uitgebreid, zodat u overal van
op de hoogte bent en uw afvalzaken snel en gemakkelijk kunt
regelen. Vergeet niet de herinneringen (opnieuw) in te stellen.
De afvalkalender is ook te zien op www.acv-afvalkalender.nl.

Download nu de nieuwe ACV app
en mis geen belangrijk moment meer!

Verzoek indienen
U dient digitaal een verzoek in via www.ede.nl/geheimhoudingpersoonsgegevens. U
heeft hiervoor DigiD nodig. U kunt het verzoek ook aanvragen via de balie Burgerzaken.
Neem dan uw legitimatie mee.

Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunningen algemeen (*1 Zienswijze)

Zaakcode
2018W3012
2018W2976
2018W2999
2018W3001
2018W2997
2018W3009
2018W2978
2018W3000
2018W2983
2018W3002
2018W2980
2018W3003
2018W2977

Adres
Achterstraat 7, 6721 VM Bennekom
Veenendaalseweg 49, 6745 XK De Klomp
Acacialaan 10, 6711 MX Ede
Arnhemseweg, Ede
Blokkenweg langs spoorlijn, 6717 AA Ede
Francis Baconstraat 5 G, 6718 XA Ede
Frankeneng 12, 6717 AG Ede
Jan Th. Tooroplaan /Emmalaan, Ede
Karssenstraat 32, 6717 MT Ede
Kernhem vlek B, Scherf 10-14, Ede
Lorentzstraat 4 -28, 6716 AD Ede
Nassaulaan 19, 6717 JE Ede
Nieuwe Kazernelaan Simon Stevin Kazerne
locatie 9, Ede
2018W2989 Nieuwe Kazernelaan Maurits Noord 8, La
Cour Cantina, 6711 JC Ede
2018W3004 Veenderweg Proosdijpark, 6712 AB Ede
2018W2993 Veenderweg 79, 6713 AD Ede
2018W2974 Brinklanderweg 18, 6744 PC Ederveen
2018W3013 Klomperweg 22, 6741 BL Lunteren
		
2018W2986 Vaarkamper Engweg 33, 6741 XT

Verleende reguliere vergunningen (*2 Bezwaar)

Zaakcode
2018W2875
2018W2641
2018W2271

2018W2674
2018W2843
2018W2897
2018W1344

Adres
Brinkstraat 86, 6721 WZ Bennekom
Korenlaan 37, 6721 CT Bennekom
Griftweg uitbreiding BTA12,
6745 XD De Klomp
Cloeckendaal 28, 6715 JH Ede
De Gaullesingel 54, 6716 LC Ede
Ericalaan 1, 6711 MZ Ede
Grotestraat 38, 6711 AM Ede
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Omschrijving
brandveilig gebruik van BSO De Thuisclub
verbouwen en uitbreiden van de woning
kappen van 3 coniferen
kappen van 3 bomen
aanleggen van een fietspad
veranderen van de inrichting door nieuwe spuiterij
een revisievergunning
kappen van 2 boomhazelaars en 1 Noorse esdoorn
verbouwen en uitbreiden van de woning
kappen van 21 bomen
verhogen van het bedrijfspand
kappen van 1 berk
bouwen van 18 appartementen met parkeergarage

Datum indiening
18-12-2018
14-12-2018
17-12-2018
18-12-2018
18-12-2018
19-12-2018
14-12-2018
18-12-2018
16-12-2018
18-12-2018
15-12-2018
17-12-2018
14-12-2018

bouwen van 23 woningen met parkeergarage

17-12-2018

kappen van zeven bomen
plaatsen van een wasemdampafvoer
verbouwen en uitbreiden van de woning
verbouwen en uitbreiden van de woning en
een gedeelte van de veranda
aanleggen van een uitrit

18-12-2018
17-12-2018
14-12-2018
19-12-2018

Omschrijving
bouwen van een bijgebouw
kappen van 5 douglassen
tijdelijk gronddepot

17-12-2018
Besluit- en verzenddatum
18-12-2018
19-12-2018
17-12-2018

realiseren van een dakopbouw
bouwen van een dakkapel
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
de gevelrenovatie/gevelwijziging van de winkelpanden

19-12-2018
17-12-2018
19-12-2018
19-12-2018

(*1) Zienswijze
Over deze aanvragen kunt u informatie
krijgen bij de balie Bouwen, Wonen en
Milieu. Tegen de aanvragen kunt u geen
bezwaar maken. Wel kunt u schriftelijk uw
mening kenbaar maken door het indienen
van een zienswijze. De behandeling van
de aanvragen start vanaf datum indiening.
Bij een aanvraag om kaptoestemming
wordt in ieder geval twee weken gewacht
met het nemen van een besluit. Zorgt u er
daarom voor dat een reactie binnen deze
termijn bij ons bekend is.
(*2) Bezwaar
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden
gedurende 6 weken na de besluitdatum
schriftelijk bezwaar indienen tegen
de vergunning bij het college van
burgemeester en wethouders van Ede,
Postbus 9022, 6710 HK Ede. Meer
informatie hierover kunt u krijgen bij
het team Vergunningverlening van de
Omgevingsdienst de Vallei, (088-11
69 900). U kunt uw bezwaarschrift ook
digitaal indienen, kijkt u hiervoor op
www.ede.nl/bezwaarmaken.
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Vervolg verleende reguliere vergunningen (*2 Bezwaar)

Zaakcode
Adres
2018W2647 Irenelaan 22, 6713 MX Ede
2018W2796 Rijksweg A30 19 west, 6718 VZ Ede
2018W2675 Tolhuislaan 25, 6711 NR Ede
2018W2832 Van Heutszlaan 80, 6711 KS Ede
2018W2406 Meulunterseweg 0 H 1838, Lunteren
2018W2234 Meulunterseweg 16, 6741 HN Lunteren
		
2018W2233 Renswoudsestraatweg 59,
6741 ME Lunteren
2018W2859 Edeseweg 118, 6733 AH Wekerom
2016W2585 Evekinkweg 27, 6733 BA Wekerom

Verleende uitgebreide vergunningen (*3 Beroep)

Zaakcode
2018W0052

Adres
Kattenbroekerweg 7, 6741 GT Lunteren

Geweigerde vergunningen (*2 Bezwaar)

Zaakcode
2018W2283
2018W2405

Adres
Margrietlaan 4, 6713 PM Ede
Zwartewater 21, 6741 EN Lunteren

Verlengingsbesluiten

Zaakcode
Adres
2018W2641 Korenlaan 37, 6721 CT Bennekom
2018W2562 Rendelaarsbos 31, 6718 HS Ede
		
2018W2718 Veenwoud Doesburgerdijk, Ede
2018W2500 Wolfsdijk, 6718 PB Ede
2018W2620 Ribesstraat 2 en 2a, Ederveen
2018W2549 Dorpsstraat 18, 6741 AK Lunteren
2018W2823 Overwoudseweg 3, 6741 GX Lunteren
2018W2509 Buurtboslaan 4, 6731 CZ Otterlo
		

Buiten behandeling laten (*2 Bezwaar)

Zaakcode
2018W2616
2018W2865

Adres
Horalaan 4, 6721 KN Bennekom
Van Leeuwenhoekstraat 9, 6717 BV Ede

Geaccepteerde meldingen

Zaakcode
2018M0446
2018M0368
2018KM338
2018BL155
2018BL156

Adres
Eemweg 3, 6721 NV Bennekom
Galvanistraat 100, 6716 AE Ede
Valklaan 12, 6713 CE Ede
Tepelenburgweg 6, 6732 AS Harskamp
Tepelenburgweg 8, 6732 AS Harskamp

Besluit MER-beoordeling (*1 Zienswijze)

Zaakcode
Adres
2018MER034 Barneveldseweg 19 A, 6741 LH Lunteren

Omschrijving
Besluit- en verzenddatum
wijzigen kozijn in de voorgevel
19-12-2018
Kleurwijziging TOTAL DE VEENEN Rijksweg A30
17-12-2018
bouwen van een schuur
19-12-2018
kappen van 3 grove dennen
17-12-2018
bouwen van een woning
19-12-2018
bouwen van een woning met bijgebouw en
19-12-2018
het plaatsen van een tijdelijke woonunit
bouwen van een loods
19-12-2018

plaatsen van een signing en 2 vlaggenmasten
aanleggen van een uitweg

19-12-2018
06-06-2018

Omschrijving
vergroten van een stal

Besluit- en verzenddatum
17-12-2018

Omschrijving
kappen van 1 berk
kappen van 1 esdoorn

Besluit- en verzenddatum
17-12-2018
17-12-2018

Omschrijving
kappen van 5 douglassen
bouwen van een opbouw op bestaande uitbouw en
wijzigen garagedeur
uitvoeren van een werk of werkzaamheden
kappen van 18 bomen
legaliseren van een bijgebouw en erfafscheiding
aanleggen van een uitrit
tijdelijke kantine-unit plaatsen
deels gebruiken van de woning in strijd met
het bestemmingsplan

Datum verlenging
17-12-2018
18-12-2018
18-12-2018
18-12-2018
17-12-2018
18-12-2018
19-12-2018
17-12-2018

Omschrijving
kappen van 2 eiken
slopen op grond van ruimtelijke regels

Datum besluit
19-12-2018
18-12-2018

Omschrijving
veranderen van het bedrijf met beperkte milieutoets
oprichten en in werking hebben van een transportbedrijf
kappen van 2 coniferen
realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Datum besluit
18-12-2018
19-12-2018
19-12-2018
17-12-2018
17-12-2018

Omschrijving
melden MER-beoordeling

Datum besluit
17-12-2018

Overige bekendmakingen
Soort

Onderwerp

Status

Drank- en Horecawet
vergunning

Cocktailbar 24, Pure Lounge, Grotestraat 74 in Ede

(*4) Bezwaar

24-12-2018 t/m
06-02-2019

Drank- en Horecawet
vergunning

Famous Club Discotheek, Nieuwe Stationsstraat 13C in Ede

(*4) Bezwaar

24-12-2018 t/m 0602-2019

Exploitatievergunning

Cocktailbar 24, Pure Lounge, Grotestraat 74 in Ede

(*5) Bezwaar

24-12-2018 t/m
06-02-2019

Exploitatievergunning

Famous Club Discotheek, Nieuwe Stationsstraat 13C in Ede

(*5) Bezwaar

24-12-2018 t/m
06-02-2019

Volledige bekendmakingen

Datum ter inzage

Gemeente Ede publiceert haar bestemmingsplannen, verordeningen, regelingen en vergunningen op verkorte wijze in de krant. U vindt
de bekendmakingen ook op www.ede.nl/bekendmakingen of op zoek.officielebekendmakingen.nl. De plannen liggen ook ter inzage bij de
balie Bouwen, Wonen en Milieu, Raadhuis Ingang Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede.
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(*3) Beroep
Informatie over hoe u beroep kunt
indienen tegen een genomen besluit, kunt
u krijgen bij het team Vergunningverlening
van de Omgevingsdienst de Vallei
(088-11 69 900). Een beroepschrift stuurt
u naar de rechtbank Gelderland, Postbus
9030, 6800 EM Arnhem. U kunt uw
beroepschrift ook digitaal indienen, kijkt
u hiervoor op https://loket.rechtspraak.nl/
Burgers/Digitaal%20procederen/33
(*4) Bezwaar
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden
gedurende 6 weken na de besluitdatum
schriftelijk bezwaar indienen tegen de
vergunning bij de burgemeester van Ede,
Postbus 9022, 6710 HK Ede.
(*5) Bezwaar
Op grond van de bepalingen van de
Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden gedurende 6 weken
na de besluitdatum schriftelijk bezwaar
indienen tegen de vergunning op grond
van de Algemene plaatselijke verordening
Ede bij de burgemeester van Ede,
Postbus 9022, 6710 HK Ede.
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Vuurwerk: mooi, feestelijk en
indrukwekkend.

Maar ook gevaarlijk en onvoorspelbaar.
Hierdoor zijn er jaarlijks onnodig veel
vuurwerkslachtoffers, met
verwondingen aan het hoofd en de
handen.
De meeste ongelukken ontstaan doordat mensen het vuurwerk niet op de juiste manier
afsteken. Vaak ontbreken veiligheidsmiddelen
zoals een vuurwerkbril en een aansteeklont.
Lees onderstaande tips om gevaarlijke situaties
te voorkomen.

Voorbereiding
• Koop vuurwerk bij de officiële verkooppunten. Dat vuurwerk is veilig, omdat het aan de
wettelijke eisen voldoet.
• Bewaar vuurwerk op een droge en koele plek
en nooit in uw broek- of jaszak.
• Lees de gebruiksaanwijzing. Zo weet u hoe u
het vuurwerk op een veilige manier afsteekt.
• Vuurpijlen afsteken? Gebruik een fles, half
gevuld met zand of water, en zet de vuurpijl daar in. Let op: zet de fles op een vlakke
ondergrond!

Tijdens het afsteken
• Draag een veiligheidsbril om uw ogen te
beschermen.
• Draag geen brandbare kleding en geen
capuchon, want daar kan vuurwerk in komen.
• Steek geen vuurwerk uit de hand af, omdat
u niet precies weet wanneer het vuurwerk
ontploft.
• Steek vuurwerk aan met een aansteeklont of
sigaret. Gebruik geen lucifers of een
aansteker.
• Let op omstanders, zowel mensen als dieren.
Houden ze voldoende afstand?

Illegaal vuurwerk en
vreugdevuren
Het jaar afsluiten met illegaal vuurwerk of een
vreugdevuur is niet toegestaan. Het brengt de
veiligheid van anderen in gevaar. Politie, brandweer en de gemeente Ede controleren hierop
en bekeuren als dat nodig is.

Na het afsteken

Overlast en verdachte
situaties melden

• Neem zelf ook voldoende afstand, minstens
zes meter.
• Steek de weigeraars (vuurwerk dat niet is
afgegaan) nooit opnieuw aan: de lont kan
al zover zijn opgebrand dat het vuurwerk bij
een tweede poging direct ontploft.
• Maak niet afgegaan vuurwerk onschadelijk
door er water overheen te gooien.
• Ruim de rommel op! Laat het niet op de
straat liggen.
• Kortom: lees de gebruiksaanwijzing, draag
een veiligheidsbril, gebruik een aansteeklont
en houd voldoende afstand.

Overlast van vuurwerk buiten de
afsteektijden om?
Bel meldkamer toezicht 0318 - 68 01 32.
Bereikbaar van:
zondag en 25 en 26 december: gesloten
maandag t/m vrijdag: 07:00 - 22:00 uur
zaterdag: 07:00 - 04:00 uur

Voor meer informatie kijkt u op
www.veiligheid.nl/vuurwerk

Let op: maandag 31 december bereikbaar
van 07:00 - 20:00 uur. Bij overlast buiten
deze tijdstippen, bel de politie op
0900-8844.

Carbid schieten

Vragen of opmerkingen zonder
spoed?
Bel de politie op 0900-8844.

Vuurwerkshow

Carbid schieten mag alleen op 31 december
tussen 10:00 tot 18:00 uur. Dit mag enkel met
melkbussen en buiten de bebouwde kom. Er
mag geen overlast ontstaan voor personen, dieren en spullen. Het ontploffen van het brandbare gas ‘acetyleen’ is verboden. Gebruik van deze
stof kan voor grote problemen zorgen.

Wilt u het nieuwe jaar inluiden met andere
inwoners van de gemeente? Kom naar de
vuurwerkshow op het ENKA-terrein. Deze start
rond middernacht. Kom zoveel mogelijk op de
fiets.

Geef inbrekers geen kans
Met Kerst en oud & nieuw zoeken veel
mensen hun familie en vrienden op. Dat weten
inbrekers ook. Daarom slaan ze juist tijdens de
feestdagen hun slag. Opletten dus! Ziet u iets
verdachts of is er al ingebroken? Bel 112.

Vuurwerkvrije zones
Het is niet toegestaan om vuurwerk af te
steken op het terrein van:
• Ziekenhuis Gelders Vallei
• Hospice De Olijftak
• Hospice Bennekom
• Zorginstelling de Herbergier
• Kinderboerderij De Oude Hofstede
• Kinderboerderij De Proosdij
• Verschillende tunnels voor fietsers en
voetgangers.
Bekijk alle vuurwerkvrijezones op
www.ede.nl/veiligheid

bril op.

Vuurwerk afsteken? Vuurwerk

