BUURTVERENIGING
SPEULD EN
OMSTREKEN
BUURTVERENIGING IN 2 016
Op 23 maart 2016 werd er afgetrapt met een emotioneel verlopen ledenvergadering. Na de
ledenvergadering heeft Jan Timmer besloten om terug te treden als voorzitter van de
buurtvereniging. Hij was de afgelopen zes jaar voorzitter en heeft zich gedurende deze
periode met volle overgave ingezet voor de buurtvereniging. Gelukkig blijft Jan Timmer zich
inzitten voor Speuld Plus en blijft hij bereid om als vrijwilliger diverse taken op zich te nemen.
11 mei 2016 is er een extra ledenvergadering ingelast. Tijdens deze ledenvergadering is Nico
van Beek gekozen als nieuwe voorzitter van de Buurtvereniging.

BEZOEK COLLEGE B&W
Op dinsdag 15 november 2016 heeft het College van Burgemeester en Wethouders een
bezoek gebracht aan onze buurt. ’s Middags werden de gasten ontvangen door de
buurtvereniging op de basisschool De Speulderbrink. De leerlingen van de hoogste vier
groepen kregen hier de mogelijkheid om vragen te stellen aan Burgemeester Baars van
Ermelo. Deze kans lieten de leerlingen niet lopen en hetzelfde gold ook voor Aart-Jan
Buitenhuis.
Vanuit de school volgde een rondrit door Speuld met het College, waarin diverse punten
onder andere met betrekking tot verkeersveiligheid, huizenbouw (gerealiseerd en
momenteel in de planning), stofwegen en de sloopregeling aan de orde zijn gekomen.
’s Avonds was er een bijeenkomst georganiseerd met de bewoners van de buurt en het
College. Voor iedereen bestond de mogelijkheid om vragen te stellen.




Het verslag van de bijeenkomst met het College en de bewoners is na te lezen in het
bijgevoegde bestand “2016-11-15 Notulen Avondbijeenkomst Staverden.pdf”
De getoonde film met betrekking tot het verkeer in Speuld is te zien op Youtube met
behulp van de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=bc2Spk9vIl0
De sketch van Henk Hoegen en Dik Davelaar waarin de meeste knelpunten van de
buurt in vogelvlucht worden opgelost, kan op het gemak worden bekeken op
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QXeh3LE9kJ0

Op 20 februari 2017 wordt er vervolgavond georganiseerd met het College en de bewoners.
Dan zal het College antwoord geven op alle vragen die aan de orde zijn gekomen tijdens
het bezoek in november. De voorbereidingen voor deze avond zijn al in volle gang.

Daarnaast zijn er momenteel rondom de school door de gemeente Ermelo al enkele
aanpassingen doorgevoerd. Zo is er een nieuwe oversteekplaats aan de Garderenseweg
gerealiseerd zodat de leerlingen slechts één keer hoeven over te steken.

GLASVEZEL
Zoals het er nu naar uitziet gaat er in het eerste kwartaal van 2017 gestart worden met de
vraagbundeling. Bij minimaal 50% deelname zal er na de zomer 2017 gestart worden met de
aanleg van glasvezel.
Het is lang geleden dat er is geïnvesteerd in moderne communicatietechnologie in de
buitengebieden. En dat is hard nodig, want snel internet is in onze huidige maatschappij een
noodzakelijke nutsvoorziening geworden. Iedereen, van jong tot oud, heeft hier vandaag de
dag mee te maken. Van belastingaangifte en bankieren tot thuiszorg en educatie; voor bijna
alle diensten is een betrouwbare en snelle internetverbinding cruciaal. En algemeen wordt
verwacht dat de noodzaak van goede internetverbindingen in de komende jaren zeer snel
verder zal toenemen.
SUPERSNEL INTERNET BEHOORT NU OOK IN HET BUITENGEBIED TOT DE MOGELIJKHEDEN.
LAAT DEZE KANS NIET LOPEN!

HUIZENBOUW IN SPEULD
Voor het eerst in bijna vijftien jaar worden er weer nieuwe woningen gebouwd in Speuld. Het
gaat om in totaal veertien woningen die komen op de hoek van de Garderenseweg en het
Lageveld. Het gaat om de bouw van acht woningen in de goedkope sector, drie tweeonder-een-kap woningen en een vrijstaande woning. In eerste instantie richt men zich op de
inwoners van Speuld.
Op 17 januari 2017 vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur wordt er voor de geïnteresseerden een
inloopavond georganiseerd op Basisschool de Speulderbrink.

BIBLIOTHEEK
Vanaf begin januari 2017 is sinds lange tijd weer de mogelijkheid om boeken te lenen in
Speuld. Op Basisschool de Speulderbrink is een gedeelte ingericht waar men boeken kan
lenen.
Om boeken te kunnen lenen is het noodzakelijk om lid te worden van de Bibliotheek
Noordwest Veluwe. Dit kan via een vestiging van de Bibliotheek Noordwest Veluwe of
middels de website: http://www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl/klantenservice/lidworden.html. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 50,50 per jaar.
Tevens bestaat de mogelijkheid om boeken via de website te bestellen. Deze boeken
kunnen hierna worden afgehaald in Speuld.
We zoeken nog vrijwilligers die per toerbeurt een middag willen helpen met het uitlenen en
innemen van de boeken. Wanneer u hiervoor interesse heeft, schroom dan niet om u aan te
melden (speuld@outlook.com, 06-235 45 080 of bij één van de bestuursleden van de
buurtvereniging).

DE BUURTVERENIGING IN 2017
Zet de onderstaande data alvast in uw agenda:
Datum

Activiteit

Locatie

14 januari 2017

Nieuwjaars-wandelpuzzeltocht met
aansluitend nieuwjaarsreceptie

Start Garderenseweg 95 (Dik
Davelaar).

17 januari 2017

Inloopavond huizenbouw hoek
Garderenseweg - Lageveld

Basisschool de Speulderbrink

Januari 2017

Opening Bibliotheek

Basisschool de Speulderbrink

Janauri /
Februari 2017

Start vraagbundeling Glasvezel

20 Februari 2017

Bijeenkomst College van B&W en
bewoners

Februari 2017

Herhalingscursus reanimatie AED

Maart 2017

Algemene ledenvergadering
Buurtvereniging

Ontspanningszaal Staverden

Basisschool de Speulderbrink

DE BUURTVERENIGING SPEULD EN OMSTREKEN W ENST U ALLEN PRETTIGE
KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG 2017!

