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Otterlo, 12 februari 2018 

 

Betreft vertegenwoordiging Otterlo 

 

Geachte College, 

 

Via uw projectleider, Dhr. Mur, hebben wij moeten vernemen dat het College ervoor kiest alleen te 

praten met de ledenvereniging Otterlo’s Belang in de kwestie van de bouwplannen in Otterlo-Oost. 

Otterlo’s Belang heeft er echter voor gekozen slechts een deel van de inwoners van Otterlo te willen 

vertegenwoordigen bij het gemeentebestuur en niet de belangen te dienen van leden die het niet 

eens zijn met een deel van het bestuur van Otterlo’s Belang. Er is sprake van een deel van het 

bestuur, omdat is gebleken dat ook binnen het bestuur van Otterlo’s Belang verdeeldheid bestaat 

over de bouwplannen aan de Onderlangs-Karweg.  

In deze situatie diskwalificeert Otterlo’s Belang zichzelf om de vertegenwoordiger van geheel Otterlo 

te zijn. Wij stellen daarom vast dat er voor Otterlo richting gemeente feitelijk geen bewoners 

vertegenwoordigend orgaan bestaat. 

In de nota burgerparticipatie stelt de gemeente: “Daar waar geen vertegenwoordigend orgaan 

bestaat, ziet de gemeente het als de verantwoordelijkheid van de betrokkene zelf om een dergelijke 

vertegenwoordiging in het leven te roepen”. (uit “Nota Burgerparticipatie in de gemeente Ede”, 

bladzijde 3) 

De Stichting Natuurlijk Otterlo heeft die verantwoordelijkheid genomen. Vanuit het oogpunt van 

burgerparticipatie zou het daarom niet meer dan logisch zijn als het wettelijk bevoegd gezag  (het 

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Ede) met Natuurlijk Otterlo in contact 

zou treden.  

De verantwoordelijk wethouder, mevrouw Vreugdenhil, heeft echter te kennen gegeven niet met de 

Stichting Natuurlijk Otterlo te willen praten. Wij stellen vast dat dit een keuze is die op gespannen 

voet staat met de normen van behoorlijk bestuur. 

Mocht uw College van gedachten veranderen en toch met de Stichting Natuurlijk Otterlo willen 

praten dan vernemen wij dat graag. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Namens Stichting Natuurlijk Otterlo 

 

 

Ton Hijlkema 

 

 

 

Cc Gemeenteraad van de gemeente Ede 

 

Natuurlijk Otterlo 


