
 

 

 

 

 

 

 

 

Ede groen 

  



De verkeersveiligheid blijft een punt van zorg in Ede. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is 

gemiddeld nog steeds hoog. Doden en zwaargewonden vallen vooral in het buitengebied. De sobere 

uitvoering van het Programma Duurzaam Veilig blijkt niet voldoende effectief te zijn. De noodzakelijke 

technische renovatie van de buitenwegen is de aangewezen gelegenheid om ook de verkeersveiligheid 

aan te pakken. 

‘D66 wil het openbaar vervoer en het wegennet met name in de buitendorpen 

verbeteren. D66 wil meer en betere voorzieningen voor het fietsverkeer en een 

comfortabel en veilig fietsroute-netwerk met in het buitengebied waar mogelijk 

vrijliggende fietspaden.’ 

Door toepassing van LED-verlichting kan het gebruik van doorgaande fietspaden in het buitengebied 

ook ’s avonds worden gestimuleerd. Daarnaast helpt het gebruik van zonnepanelen om het 

energiegebruik van verlichting terug te dringen. Een fietser is goed en gezond bezig, maar moet zich 

dan wel veilig voelen. Veel fietspaden sluiten niet goed op elkaar aan. D66 wil het padennetwerk ook 

verder ontwikkelen ten behoeve van wandelaars en sporters, vooral in het buitengebied. 

Reclame op openbaar terrein mag, maar met mate zowel in de Ede, als in de buitendorpen. 

‘D66 wil de zandwegen behouden. Mede uit kostenbesparingsoogpunt kunnen 

verharde wegen weer zandwegen worden.’ 

Waar mensen langs zo’n weg wonen, moeten maatregelen worden genomen tegen de stofoverlast. 

Doorgaand autoverkeer op zandwegen moet worden ontmoedigd. Tevens zou bezien moeten worden 

of voorzieningen voor ATB'ers gemaakt kunnen worden. 

‘Bij ruimtelijke (her)inrichting moeten verkeersvraagstukken integraal worden 

meegenomen.’ 

Het voorkomen en bestrijden van overlast, criminaliteit en onveiligheid in de openbare ruimte blijft voor 

D66 belangrijk. Mensen die tegenwerken en dwarszitten mogen daarop stevig worden aangesproken. 

Dat vraagt uiteraard om meer samenwerking tussen politie en andere veiligheidsprofessionals. Andere 

oplossingen zouden mogelijk onder strenge voorwaarden cameratoezicht en meer controle en 

handhaving in het buitengebied kunnen zijn. Dit moet wel in overleg met de omgeving. 

De overlast van lukraak geparkeerde fietsen moet worden teruggedrongen door meer en vooral beter 

zichtbare fietsenstallingen, gecombineerd met toezicht op en handhaving van het verbod op verkeerd 

parkeren van fietsen. 

 


