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De inzamelactie in vijf gebedshuizen voor de gedupeerden van autobranden in de wijk Veldhuizen is 
succesvol afgerond. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede heeft 
besloten de opbrengst te verdubbelen. Daarmee kan een groot deel van de schade die door negen 
gedupeerden is opgegeven worden vergoed. 
 
In de wijk Veldhuizen in Ede heeft zich in de maanden mei en juni een aantal autobranden en andere 
incidenten voorgedaan, waardoor schade is ontstaan bij bewoners. Vanuit Stichting Samenstede is het  
initiatief genomen om bij schadegevallen, waar de verzekering geen dekking biedt aan de gedupeerden, een 
tegemoetkoming te bieden. Een algehele schadevergoeding komt er niet.  
 
Samenwerking met moskee en kerk 
Het initiatief heeft Samenstede in samenwerking met de Marokkaanse moskee, Ark gemeente, Connectkerk, 
Ontmoetingskerk en Open Hof uitgewerkt. Het betreft in principe een eenmalige actie. Het college van B en 
W heeft zich enthousiast getoond over het initiatief. Ze omschrijft het als een goed voorbeeld van 
burgerparticipatie en constructieve samenwerking tussen verschillende bevolkingsgroepen. 

 
Inventarisatie schade 
De afdeling Veiligheid van de gemeente Ede heeft de schade bij de verschillende slachtoffers 
geïnventariseerd. Dat heeft geleid tot 9 schadeclaims ter hoogte van in totaal € 17.000,-. De inzameling 
wordt door de gemeente verdubbeld waardoor ruim tienduizend euro beschikbaar is.  
 
Samenstede heeft twee onafhankelijke personen uit de verzekeringswereld bereid gevonden om per dossier 
te kijken naar de geclaimde schades en naar een reële en evenwichtige afhandeling daarvan. Ede stelt de 
schadedossiers ter beschikking aan Samenstede. Het is nog niet mogelijk om aan te geven wanneer tot 
uitkering kan worden overgegaan. Zorgvuldigheid in de afwikkeling staat voorop en de bestudering van de 
dossiers vergt nu eenmaal tijd. 
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Voor meer informatie kunt u bellen met Stichting Samenstede, Tijani Zallali telefoon 06 22 94 66 72  
 


