
 
 

Voorzitter, 

  

Het voorstel voor een multifunctionele voorziening voor ontmoeting, sport en cultuur spreekt 

ons als VVD Ede erg aan.   

  

Jaren lang wordt de wens al geuit dat er behoefte was aan nieuwe voorzieningen in Otterlo. 

De sporthal kan écht niet meer, het schimmel staat op de wanden, de muziekvereniging heeft 

dringend behoefte aan een repeteerruimte, het dames 1 elftal van volleybal mag niet in de 

sportzaal volleyen omdat ie niet voldoet aan de eisen van de sportbond. Maar het lukte maar 

niet om tot één plan te komen. Een compliment aan de wethouder dat dit nu gelukt is. Maar 

een minstens even groot compliment aan de enthousiaste inwoners van Otterlo die hierbij 

betrokken waren.   

  

Otterlo is een dorp met grote gemeenschapszin en een druk verenigingsleven. Een aantal 

mensen met veel energie en enthousiasme stak de koppen bij elkaar en kwam tot dit plan. Een 

mooi, veelomvattend plan en ook nog eens innovatief. Innovatief omdat bijvoorbeeld ook 

gedacht is aan het bieden van bijvoorbeeld 'sociale huiskamers' waar je met of zonder WMO-

indicatie terecht kunt. Het gaat erom dat iedere dorpsbewoner zich er thuis kan voelen en 

daarmee dichtbij op een ondersteunend netwerk kan vertrouwen, ook als je geen familie meer 

hebt, wat in de war raakt of je partner even ontzorgd moet worden.  

  

Kortom, de VVD kan prima leven met dit plan en met de financiën die ervoor nodig zijn. 

Over de financiën hebben we nog wel een vraag. De afgelopen maanden is ook overleg 

geweest met Otterlo over de invulling van de locatie Onderlangs. Of op deze locatie wel of 

geen woningbouw zal worden gerealiseerd, ligt nog in het midden. Het college heeft 

aangegeven de inwoners van Otterlo bij de afwegingen hierover te zullen betrekken. De vraag 

die we aan de wethouder hebben is: is onze conclusie juist dat deze afwegingen met het plan 

voor het multifunctioneel centrum nog helemaal open zijn? 

  

Verder: we hebben begrepen dat een realistische exploitatiebegroting is gebruikt, dus dat is 

mooi.  

  

Een aandachtspunt zal zijn het nieuwe overkoepelende stichtingsbestuur dat moet worden 

gevormd. Het is de kunst om de constructieve samenwerking van de afgelopen maanden 

hierin voort te zetten.  

  

Een vraag die de VVD tot slot nog heeft is wat er op de vrijkomende locaties wordt gepland. 

Misschien heeft de wethouder daar al een beeld bij? 

  

Dank u, voorzitter. 
 

Hester Veltman 

 


