
Verslag informatieavond Hulakker Lunteren 21 december 2020  
Gemeente Ede - Heijmans Huizen B.V. 
 

1.    Welkom en doel van de avond  

Voorstellen Erica Spiegelenberg (Projectleider Westzoom namens de Gemeente Ede) 

en aankondiging van het programma. 

 

2.    Voorstellen betrokken collega’s  

Wethouder Peter de Pater 

Liuk van der Zee (Gemeente Ede - Stedenbouwkundige) 

Sandra Kool (Heijmans - Projectmanager)  

Hilke Batist (Wissing - Stedenbouwkundige) 

 

3.    Filmpje toelichting plan Hulakker 

 

4.    Antwoorden op ingezonden vragen - toelichting door projectleider gemeente 

 

V: Zijn er ook levensloopbestendige/seniorenwoningen in het plan opgenomen? 

A: Ja er komen in het plan BeBo’s, dat zijn beneden-boven woningen en die zijn gelijkvloers en met een 

badkamer op de begane grond.  

 

V: Komen er ook woningen voor starters? 

A: Er komt een mix van verschillende types en prijsklassen. 

 

V:Komt er ook een speeltuin voor de kinderen? 

A: Dit is mogelijk, maar het is nog niet duidelijk hoe die eruit gaat zien.  

In de verdere uitwerking van het plan wordt het openbaar gebied verder uitgewerkt en dan is spelen ook een 

onderwerp. 

 

V: Komen er ondergrondse containers of komen er kliko's of een combinatie? 

A: Er komt een combinatie van afvalverzameling. Voor het appartementengebouw en de bebo-woningen zijn 

(semi)-ondergrondse containers gepland. Voor de overige bebouwing wordt gebruik gemaakt van kliko's. 

hiervoor zijn ook in het concept stedenbouwkundig plan kliko-verzamelplekken aangewezen.  

 

V: Kan men parkeren voor de deur? 

A: Parkeren gebeurt zoveel mogelijk dicht bij de woningen. Vrijstaande woningen en dubbele woningen 

krijgen een parkeerplaats op eigen terrein. Voor de andere woningen wordt geparkeerd op de centrale 

binnenterreinen.  

 

V: Blijft tijdens de werkzaamheden de ontsluiting van de manege naar de Klomperweg bestaan, zodat 

de bestaande buurt niet extra wordt belast door verkeer van de Lunaruiters? 

A: De ontsluiting van de manege naar de Klomperweg blijft bestaan. In het vervolgproces zorgvuldig 

aandacht besteed aan de bestaande functies in het gebied. We zullen samen met de ontwikkelaars kijken 

naar de meest optimale fasering en routes voor het bouwverkeer.  

 

V: Worden er al pogingen ondernomen om de Lunaruiters te verplaatsen en wat is de beoogde 

nieuwe locatie voor de Lunaruiters? 

A: Er zijn gesprekken met de Lunaruiters gevoerd om te verkennen of een verhuizing wenselijk en mogelijk 

is. In de loop van 2021 wordt hier meer over bekend.  

 

 

 



V: Op welke termijn zal de verkeersveiligheid rond en tussen de wijken Haverkamp-Hulakker 

(Westzoom & Klomperweg) aangepakt gaan worden? Iets wat al jaren niet benoemd wordt in de 

plannen. 

A: De verkeersveiligheid van de Westzoom en Klomperweg is geen onderdeel van het plan voor de 

Hulakker.  

De gemeente werkt wel aan een plan voor het verbeteren van de veiligheid op de Westzoom. Onder andere 

is de gemeente bezig met een plan voor de herinrichting van de kruispunten op de Westzoom.  

We verwachten dat hier meer over bekend wordt in de loop van 2021. 

 

V: Is er al een beeldkwaliteitsplan voor de Hulakker beschikbaar? 

A: Nee. Het beeldkwaliteitsplan is onderdeel van het bestemmingsplan. Dit wordt in de loop van 2021 verder 

uitgewerkt. 

In het filmpje over proces en planning krijgt u hierover meer informatie.  

 

5.    Wat vindt u belangrijk? De stedenbouwkundige stelt een aantal vragen via 

Kahoot! 
 

V: Wat is uw relatie met het plangebied? 

Ik woon aan het plangebied  3 

Ik woon in de directe omgeving  12 

Ik maak gebruik van de manege 0 

Anders     5 

 

V: Nu het gebied ontwikkeld wordt, wat is dan belangrijk om rekening mee te houden? 

Als reactie hierop zijn verschillende onderwerpen genoemd. Meerdere malen werd hier aangegeven dat er 

voldoende parkeerplaatsen in het plan dienen te worden opgenomen. Daarnaast werden thema’s als goede 

infrastructuur, mix van woningen, betaalbaar/starterswoningen en invalide vriendelijk genoemd. Andere 

belangrijke kenmerken om rekening mee te houden zijn: geuroverlast van de manege, natuurlijk inrichten 

van de wijk en het blijven informeren over de plannen. 

 

Aanvullende opmerkingen/vragen:  

- Invalidevriendelijke woningen en invalidevriendelijk parkeergelegenheid: De woningen worden 

conform bouwbesluit gebouwd. Indien nodig wordt door Heijmans contact gezocht met de kopers om 

afspraken te maken over aanpassingen en dit conform aan te bieden in de betreffende woning. 

- Uitzicht van de toerit van het plangebied:  Vanuit verkeer wordt hier aandachtig naar gekeken in de 

verdere uitwerking van het plan. Met name aansluiting op de Klomperweg is hier van belang. 

- Voldoende Hemelwaterafvoer (HWA): de grote groene ruimtes in het plangebied worden gebruikt 

voor HWA. 

- Duurzaamheid: In het plan wordt rekening gehouden met duurzaamheid. Gasloos bouwen is al 

verplicht. Normaal gesproken worden de woningen voorzien van een warmtepomp. Het definitieve 

pakket is nog niet duidelijk. Ook krijgen de woningen zonnepanelen op het dak. De schil (de gevels, 

het dak en de begane grond) is goed geïsoleerd. Daarmee zijn de woningen heel erg duurzaam. 

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de onderhoudsarme materialen en de inrichting van de 

openbare ruimte in verband met bijvoorbeeld hittestress etc. 

- Bouwstijlen: De bouwstijlen zijn nu nog niet bekend, dit volgt in de verdere uitwerking van het plan. 

De stijl van de Zandscheer werd hier als positief benoemd. 

- Zelfbouw mogelijk in het plan?: Hiervoor zijn de vrije kavels beschikbaar. Die gaan t.z.t. in de 

verkoop en daar is de mogelijkheid om zelf de woning te bouwen. Dit betreft alleen de 3 kavels 

tussen het appartementengebouw en de Klomperweg aan de noordoostzijde van het plangebied. 

 

V: Wat vindt u goed aan het gepresenteerde plan? 

Als goede punten van het plan werden de volgende kenmerken genoemd: (kleinschalig) variatie van 

woningen, veel groen en de opzet van de groene ruimte, de overzichtelijkheid van het plangebied en de 

indeling van het plangebied. 



V: Wat vindt u belangrijk voor de groeninrichting in Hulakker? 

Speelgelegenheid       7 

Natuurlijke inrichting met grote biodiversiteit (bijen en vlinders)  6 

Groene afscherming langs de randen     14 

Anders         1 

Anders: hondenlosloopgebied 

 

Aanvullende opmerkingen/vragen: 

- Groene afscherming langs de randen. Speelgelegenheid. 

- Gelegenheid om de hond uit te laten? Nu nog niet meegenomen in de plannen. Dit dient in de 

verdere uitwerking meegenomen te worden. Een goede scheiding is hier wenselijk. Eventueel de 

wens om een losloopgebied hiervoor in te richten. 

 

V: Wat vindt u van paden voor fietsers en voetgangers die aansluiten op de omgeving? 

Ja, dan ontstaan er nieuwe routes     11 

Ja, maar niet meer dan 1 of 2 aansluitingen    6 

 

 
V: Wat zou u ons verder nog mee willen geven voor de verdere uitwerking? 

Belangrijke opmerkingen die zijn meegegeven voor verdere uitwerking van het plan: 

Manege uit het plangebied verwijderen, deelgebied De Heuvel aansluiten bij het plangebied, alleen voor 

Lunteranen en/of voorrang voor Lunteranen. Communicatie via de website en daarbij gepaard snellere 

duidelijkheid over de plannen geven en het verdere proces. 

 

Aanvullende opmerkingen/vragen: 

- Aansluiten De Heuvel: Lunteren onwaardig stukje, wanneer gaat dit gebeuren?  

Antwoord: Hier zijn nog geen concrete plannen bekend. De Heuvel is net als Hulakker een 

deelgebied van de Westzoom. De Heuvel zal echter niet meegenomen worden in de plannen van de 

Hulakker. Hier dient een apart traject voor te worden opgestart. Dit proces is echter nog niet 

concreet op dit moment en derhalve kan hier geen uitspraak over worden gedaan. 

- Automatisch informatieverstrekking aan de eerste deelnemers? Of moeten wij de website in de 

gaten blijven houden? 

Antwoord: zowel de website van de Gemeente en de Ontwikkelaar zullen worden voorzien van 

actuele informatie over het proces en de planning. Op de website van de ontwikkelaar kunt u zich 

aanmelden voor de nieuwsbrief. Website Heijmans: www.lunteren-hulakker.nl Website Gemeente 

Ede: www.ede.nl/hulakker. 
 
 

6.    Overige vragen – reageren? 

Reactie Wethouder Peter de Pater op antwoorden in Kahoot! met betrekking tot de opmerking ‘Is het 

mogelijk dat Lunteranen voorrang krijgen in de koop of huur van een woning?’ 

Antwoord: Deze opmerking heeft een bestuurlijke component. Uiteraard bestaat er een lokale behoefte 

waaraan je wilt voldoen. De gemeente is echter gebonden aan regelgeving op dit thema. Wij kunnen de 

woningen niet zomaar aan de Lunteranen aanbieden. We kunnen wel doseren met informatievoorziening 

richting geïnteresseerden. De lokale overheid moet zich hierover gaan buigen hoe dit proces kan worden 

gestroomlijnd.  

7.    Filmpje over proces en planning plan Hulakker  

 

8.    Vragen  

Geen verdere vragen 

 
9.    Afsluiting en slotwoord Peter de Pater 
 

http://www.lunteren-hulakker.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ede.nl%2Fhulakker&data=04%7C01%7CSKool%40heijmans.nl%7C507752416b5f463f1b2208d8a29d480c%7C64b9032e3a444d1392306f329bca0958%7C0%7C0%7C637438143691001678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EWpLPhUK9ckDJ3W0gojx89%2Fhcgu36m17vsnABISLnYg%3D&reserved=0

