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Geachte lezer, 

 

In maart 2014 kunt u uw stem weer laten horen. Dan bepaalt u hoe uw gemeente er uit gaat zien, uw 

wijk, uw buurt, uw straat. Voor een overheid die dichtbij u staat, is een politiek nodig die dichtbij u 

staat. D66 staat voor een politiek die mensen de kans geeft het beste uit zichzelf te halen, vertrouwen 

heeft in de eigen kracht van mensen, over grenzen en hokjes heen denkt en durft te kiezen voor 

vooruitgang en verandering. 

 

Hoe wij deze principes in de gemeentelijke praktijk willen brengen, leest u in dit 

verkiezingsprogramma. Op deze wijze is het voor u als kiezer, als inwoner van de gemeente Ede 

duidelijk waar wij als D66 voor staan en wat wij de komende vier jaar willen bereiken! 

 

Wat werkt, telt 

D66 staat voor praktische politiek in Ede. Wij gaan uit van de kracht van mensen en de taak van de 

overheid om alleen te helpen waar het moet. Dit houdt in dat D66 staat voor een verminderde 

regeldruk vanuit de overheid. Burgers van Ede zijn heel goed in staat om te bepalen wat belangrijk is 

of niet. Zij halen het beste uit zichzelf als ze hun eigen plan kunnen trekken. De gemeente moet dan 

niet in de weg staan met regels en beleid, de gemeente moet een faciliterende en dienende rol 

spelen. Ondernemers moeten kunnen ondernemen, inwoners moeten leefbaar kunnen wonen, 

kinderen moeten veilig en goed opgeleid kunnen opgroeien. 

 

Vertrouwen betekent meer democratie 

D66 wil een open lokale democratie. Een democratie waar rekening gehouden wordt met de 

minderheid. Iedere roepende in de woestijn verdient het om gehoord te worden. De opperste vorm 

van vertrouwen in de verantwoordelijkheid van burgers is hen het recht te geven zelf hun bestuur in te 

richten. Dat wil D66 dan ook door minder initiatieven te steunen die bedacht worden in het 

gemeentehuis, maar meer burgerinitiatieven vanuit mensen die het verschil maken voor de Edese 

samenleving. Veel mensen vallen op dit moment tussen de wal en het schip. Een verantwoorde 

democratie komt op voor deze mensen, mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, hulpbehoevende 

ouderen, zzp’ers, jonge ondernemers, jongeren, starters op de huizenmarkt et cetera. Bij grote 

projecten moet burgerparticipatie en inspraak altijd perfect geregeld zijn. 

 

Wees gedurfd en bevlogen 

D66 wil meer activiteiten in Ede op het gebied van kunst en cultuur, ondernemerschap en toerisme. 

De lokale politiek moet hierin een ondersteunende en aanjagende rol gaan vervullen. We zien veel 

ondernemende inwoners met allerlei soorten geweldige initiatieven. De gemeente moet dat durven te 

ondersteunen. Dat kan door regelgeving op maat te maken en niet door een belemmerende factor te 

zijn. Handhaving van regels moet transparant en consequent zijn. 

 

Durf te hervormen 

D66 wil hervormen. Dat is niet makkelijk, maar wel hard nodig. Ede moet haar begroting verder op 

orde brengen. Om dat te bereiken wil D66 meer ruimte voor Edese burgers. Nu, meer dan ooit, heeft 

Ede een gemeentebestuur nodig dat durft los te laten, durft om de creativiteit van mensen en de 

kunde van professionals de ruimte te geven. Als we dat niet alleen roepen, maar ook gaan doen kan 

de stad geld besparen op het gemeentelijk apparaat. Geld dat nodig is voor meer banen en de nodige 

woningen voor Edenaren, betere scholen en betere zorg. Hervormen om te kunnen investeren. 

 

D66 wil te allen tijde bereikbaar zijn voor burgers van Ede. D66 staat open voor suggesties, ideeën, 

maar ook voor kritiek. Wij willen niet alleen bij de verkiezingen verantwoording afleggen over wat we 

doen en niet doen, maar elke dag. D66 is een partij die open staat voor alle burgers van Ede. Daar 

gaan we voor in de komende vier jaar. 
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Vanuit deze principes voor de toekomst van Ede willen we de komende vier jaar werken. Initiatieven 

van ons, andere partijen en de gemeente zullen we toetsen aan deze toekomstvisie. Deelt u onze 

optimistische, positieve visie op de toekomst van Ede? Stem dan op D66! 

 

Wij gaan voor een gemeente die durft te hervormen, een gemeente die durft te luisteren en te 

investeren in de initiatieven van burgers, een gemeente die de burger inspraak durft te geven. Wij 

gaan voor een gemeente die vooruit durft. 

 

Geef ons het mandaat om vanuit de raad, en als het kan in het college, de stad beter te maken. 

 

Sina Salim, lijsttrekker D66 Ede  
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Uitgangspunten D66  

 
D66 gaat er van uit dat elk mens verantwoordelijk is voor zijn eigen lot en dat hij/zij zelf die 

verantwoordelijkheid kan en moet vormgeven. Mensen nemen besluiten in en over hun eigen leven. 

Die kunnen positief, maar soms ook minder goed uitpakken. In dat laatste geval moeten mensen de 

gevolgen van hun besluiten in de eerste plaats zelf dragen. Hulp van de gemeenschap is niet 

vanzelfsprekend. 
Die verantwoordelijkheid strekt zich verder uit dan alleen het materiële en economische deel van het 

eigen bestaan. We leven op een wereld die eindig is in hulpmiddelen, grondstoffen, reinigend en 

herstellend vermogen. Dat geeft volgens D66 een extra accent aan die verantwoordelijkheid. 

Milieuaspecten trekken zich niets aan van toevallige geografische grenzen. Nadelige gevolgen van nu 

slonzig handelen manifesteren zich soms pas na decennia. Mensen die op grotere afstand van ons 

wonen of die na ons komen, kunnen we niet opzadelen met de schadelijke effecten van kortzichtig 

handelen hier en nu. 

D66 is zich er echter heel goed van bewust dat niet ieder mens gelijk is toegerust om die 

verantwoordelijkheden te herkennen en vorm te kunnen geven. Daar waar mensen in de knoei komen 

door oorzaken die buiten hun eigen keuzes liggen, moet de gemeenschap wél bijspringen. Uit 

compassie met en verantwoordelijkheid voor een minder bedeelde medemens, maar ook vanuit 

welbegrepen eigenbelang. Een groep medemensen die structureel buiten de boot valt en daardoor in 

uitzichtloze situaties belandt, levert allerlei problemen op, uiteindelijk ook voor diegenen die een 

dergelijk lot niet heeft getroffen. 

Vanuit deze visie is dit verkiezingsprogramma geschreven. Bij elk onderdeel van het programma 

probeert D66 dit gedachtegoed zo concreet mogelijk in te vullen. Zo nemen we zelf de 

verantwoordelijkheid, voor de korte en de lange termijn. Zo blijft Ede een goede plek om te leven. 

 

Visie D66 op de toekomst van de Gemeente Ede 

Ede ligt op een gunstige plaats in Nederland. Ruimte, groen en natuur bieden vele mogelijkheden. 

Ook in economisch opzicht heeft Ede goede kansen. Het ligt op een van de belangrijkste 

economische assen van West-Europa, die tussen Rotterdam en Duitsland en het verdere achterland. 

De WUR met haar wereldwijd erkende kwaliteiten ligt op enkele kilometers afstand, de binnenlandse 

verbindingen met de Randstad en Schiphol zijn uitstekend. Ede heeft een florerend bedrijfsleven. De 

werkgelegenheid in Ede is regionaal en landelijk gezien redelijk op peil. De toenemende werkloosheid 

en de achterblijvende economische groei zijn echter redenen om nog meer op projecten als Food 

Valley en World Food Center te focussen om daarmee voor de lange termijn grote investeerders naar 

onze gemeente te kunnen halen. Ede herbergt enkele opleidingsinstellingen op HBO-niveau met 

grote kwaliteiten, waarvan de studenten Ede tot een bloeiende stad met een rijk cultureel leven en 

verrassende initiatieven kunnen maken. Ede kan trots zijn op een groot en aantrekkelijk buitengebied 

en grote natuurgebieden waaronder het Nationale Park de Hoge Veluwe, met het Kröller-Müller-

museum als cultuurinstelling van internationale allure. 

Anderzijds heeft Ede ook een bevolkingsgroep die het minder heeft getroffen door welke oorzaak dan 

ook. Deze groep behoeft aandacht en zorg, op een realistisch niveau, zo veel mogelijk gericht op het 

(weer) op eigen benen kunnen staan en, waar dat niet kan, op een bestaansniveau dat hen een 

leefbaar bestaan garandeert. 

D66 is zich bewust van het voorlopig nog wel aanhoudende kille economische klimaat met de daaruit 

voortkomende beperkingen. De grote investeringen in bouwgrond drukken zwaar op de financiële 

mogelijkheden van de gemeente. Toch wil D66 binnen de daardoor bepaalde grenzen haar 
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uitgangspunten zoveel mogelijk blijven nastreven en, waar mogelijk, proberen die mogelijkheden nog 

zo ver mogelijk op te rekken of nieuwe mogelijkheden te scheppen. 

D66 vindt dat de potenties van Ede als een gemeente met ruim 110.000 inwoners nog meer kunnen 

worden benut. Het culturele aanbod in Ede is bedroevend laag. Ede heeft qua cultureel aanbod de 

laatste jaren altijd de laatste plek gekregen in de Atlas voor Gemeenten. Tegelijkertijd maken de 

bezuinigingen vanuit het rijk en het opraken van de financiële reserves het noodzakelijk om met een 

lager tempo infrastructurele projecten voort te zetten en te initiëren. Wat D66 betreft, verdient de 

leefbaarheid van de wijken de hoogste prioriteit. 

Vanuit deze perspectieven is dit Verkiezingsprogramma samengesteld. Realistisch, nuchter, met 

erkenning van de grenzen van de werkelijkheid en financiële mogelijkheden, zonder ideologische 

vooringenomenheid.  
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Banen in een groene economie  
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D66 gaat uit van de kracht en de vindingrijkheid van mensen en bedrijven. Een open, duurzame 

economie, gebaseerd op ondernemingsgewijze productie van goederen en diensten, brengt de 

meeste welvaart in ons land. 

‘D66 wil in een open en concurrerende economie een bescheiden en waar nodig 

strenge overheid die de marktontwikkelingen volgt en stimuleert, en 

grensoverschrijdingen van individuele personen en bedrijven tijdig herkent en 

bijstuurt, desnoods met harde hand.’ 

Voor de gemeente Ede maakt het veel uit of bedrijven en mensen zich in Ede gaan vestigen. Een 

goedlopende economie en meer bedrijvigheid betekenen meer werkgelegenheid, minder werklozen, 

minder uitkeringen, meer bestedingsmogelijkheden en daarmee meer geluk bij de bevolking. De 

competitie tussen regio’s, provincies en gemeentes in Nederland over de locatie van 

werkgelegenheid wordt hard bevochten.  

‘Voor die mensen die niet voldoende voor zichzelf kunnen zorgen, moeten redelijke 

vangnetten bestaan.’ 

‘Om focus aan te brengen in het gemeentelijke beleid zou een Meerjaren 

Economisch Programma (MEP) moeten worden opgesteld.’ 

In dit MEP moeten speerpunten van het gemeentelijk beleid worden benoemd. Als het aan D66 ligt 

worden dat innovatie, meer kennisuitwisseling, steunmaatregelen voor startende kleine bedrijven 

waaronder bedrijfsverzamelgebouwen, samenwerking met opleidingsinstituten ten behoeve van 

stageplaatsen en het starten van kleine innovatieve ondernemingen. Publiek-private samenwerkingen 

zijn daarbij binnen voorwaarden geen taboe. Door een aantal scenario’s te formuleren kan beter 

worden gereageerd op onvoorspelbare ontwikkelingen. Deze scenario’s moeten met goed en 

objectief cijfermateriaal worden ondersteund en niet verzanden in wensdromen. 

‘Het onderwerp Toerisme kan daarbij een grote rol spelen zeker nu wegens de crisis 

meer Nederlanders in eigen land op vakantie (moeten) gaan.’ 

Ede heeft daarvoor voldoende potentieel in huis. De identiteit van de gemeente Ede wordt voor een 

belangrijk deel bepaald door de bijzondere historische landschappen, met name de hei. D66 zet in op 

het veel sterker profileren van Ede, met als beeldmerk de Ginkelse Heide die al nationale bekendheid 

geniet. Ook de lange bewoningsgeschiedenis van Ede en omgeving kan volgens D66 veel beter 

worden benut om Ede identiteit en trots te geven. 

‘Het Kröller-Müller Museum is een toeristische trekpleister optima forma waar meer 

uitgehaald kan worden ten gunste van beeldvorming en economische activiteiten.’ 

Het groene en historische imago zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. 

D66 steunt de ontwikkeling van Food Valley en ziet door de aanwezigheid van spoor- en snelwegen, 

het landbouwgebied van de Gelderse Vallei en de universiteit van Wageningen, goede 

mogelijkheden. 

‘D66 ziet in de Food Valley een belangrijke factor om bedrijven te verleiden zich in 

Ede te vestigen. De Wageningse kennis over voedsel en het Veluwse 

ondernemerschap vormen een mooie combinatie om een topregio te realiseren in de 

agrofoodbusiness.’ 
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Het doel is een ondernemingsklimaat zoals de regio rondom Eindhoven waar iedere dag high-tech 

patenten worden aangevraagd en bedrijven als ASML, Philips en VDL een banenmotor vormen voor 

de omgeving. 

‘Wel moet de Raad alert blijven dat de democratische waarden binnen dit soort 

samenwerkingen behouden blijven. Nu is het bestuur van Food Valley teveel een 

onderonsje waarop nauwelijks democratische controle is uit te oefenen.’ 

Belangrijke beslissingen moeten altijd gemaakt worden door direct gekozen volksvertegenwoordigers, 

zoals de gemeenteraad. Het gaat er om dat we meer werkgelegenheid en efficiëntie behalen met de 

Food Valley-samenwerking. Samen met Wageningen mogen we een actieve en ambitieuze houding 

hebben om dat te bereiken. 

‘D66 vindt dat het aantal winkels in Ede niet moet worden vergroot zolang er nog 

veel leegstand is.’ 

Er is met name een overschot aan winkeloppervlakte voor artikelen in de niet-dagelijkse sector. D66 

wil niet dat de gemeente meewerkt aan het wijzigen van de bestemming van kleine buurtgebonden 

winkelstrips. D66 wil de bakker om de hoek graag behouden. 

‘D66 wil ook in de buitendorpen en wijken het voorzieningenniveau op peil houden 

en zo mogelijk verbeteren.’ 

 ‘D66 is ook voor een liberaler vergunningenbeleid voor de ambulante handel.’ 

‘D66 wil winkelen en culturele activiteiten op zondag toelaten.’ 

Dit leidt direct tot een toename van de werkgelegenheid en de leefbaarheid in Ede. 

Winkelopenstelling op zondag zal voorkomen dat het Edese publiek naar andere gemeenten uitwijkt. 

Bovendien zal het toerisme in Ede er door worden bevorderd. 

De gemeente moet een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van de economie door 

duurzaamheid te laten meewegen in haar handelen. 

‘Duurzaam aanbesteden moet de regel worden.’ 

In het buitengebied wil D66 binnen grenzen van overlast en vervuiling nieuwe economische 

activiteiten toelaten zonder de aard van deze nieuwe bedrijvigheid voor te schrijven. Boeren en hun 

opvolgers moeten in staat worden gesteld andere bronnen van bestaan te ontwikkelen om het 

platteland economisch sterk te houden. 

 D66 wil een ambitieuzer en meer op Food Valley gericht economisch beleid 

 D66 wil een slimmere benutting van het toeristisch economisch potentieel van 
de gemeente  

 D66 wil winkelopenstelling en evenementen ook op zondag 

 D66 wil het winkelbeleid aanpassen aan behoeften en wensen in dorpen en 
wijken 

 D66 wil voorzieningen in de buitendorpen en wijken behouden, verbeteren en 
uitbreiden. 

 D66 wil de parkeervoorzieningen, ook voor fietsen, zo goed en goedkoop 

houden om het winkelen en cultuurbezoek in de binnenstad zo aantrekkelijk 

mogelijk te maken. 
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Zonder een diploma van school staat een jongere automatisch op achterstand. Goed onderwijs is 

goed voor de economie en geeft jongeren de kans eigen verantwoordelijkheid te krijgen. Daarom blijft 

D66 aandringen om in onderwijs te investeren, meer dan ooit. Investeren in onderwijs en in de 

faciliteiten die goed onderwijs in Ede mogelijk maken vinden wij belangrijk. 

‘D66 is ook groot voorstander van een voor- en vroegschoolse periode die zodanig is 

opgezet dat alle kinderen zich breed kunnen ontwikkelen.’ 

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. 

Tenslotte moeten we ons onvermoeibaar blijven inzetten op het voorkomen van voortijdige 

schooluitval. 

Een imago van een school wordt niet uitsluitend bepaald door de Cito-score of de etnische 

samenstelling van de leerlingenbevolking, maar voornamelijk door de kwaliteit van het onderwijs die 

een school weet te bieden. Voor goed onderwijs zijn niet alleen docenten, maar is ook een goed 

bestuur van cruciaal belang. De code Goed Bestuur die een aantal jaar geleden landelijk is ingevoerd 

zorgt voor meer aandacht hiervoor. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

onderwijs en hebben de verantwoordelijkheid om alles op alles te zetten om eruit te halen wat erin zit. 

‘D66 wil elk kind de optimale kans geven, zodat het voldoende toegerust is om later 

zijn verantwoordelijkheid in de samenleving te kunnen nemen.’ 

 ‘D66 vindt het meedenken, meepraten en meebeslissen van jongeren erg 

belangrijk.’ 

Een groot deel van hen mag immers nog niet stemmen, maar wil wel meedoen met de samenleving. 

Van deze actieve jongeren zien we graag dat ze vertegenwoordigd worden in de Edese 

Jongerenraad. Deze Jongerenraad is vijf jaar geleden opgericht naar aanleiding van een door D66 

ingediende motie. Dit geeft jongeren een kans hun stem te laten horen en het geeft de politiek een 

kans jongerenbeleid goed aan te laten sluiten bij de wensen van jongeren zelf. 

De Jongerenraad heeft in de laatste raadsperiode laten zien dat ze goed overweg kunnen met zijn 

adviesfunctie. 

‘D66 vindt dat we vaker bij de Jongerenraad moeten aankloppen voor een 

jongerenvisie op het gemeentebeleid.’ 

Bij een uitgebreid advies van de Jongerenraad, zoals het goed uitgewerkte en beargumenteerde 

Advies Skatepark, moet de gemeenteraad een open houding hebben en politieke druk uitoefenen op 

het College. 

 D66 wil investeren in structurele kwaliteitsverbeteringen 

 D66 wil aandacht voor kennisontwikkeling en onderzoek 

 D66 wil deeltijdonderwijs stimuleren en ondersteunen 

 D66 wil voldoende stage- en leerplekken faciliteren en ondersteunen 

 D66 wil meer aandacht voor maatwerk in het onderwijs 

 D66 wil onderwijs beter aansluiten op het bedrijfsleven 

 D66 wil meer aandacht en kracht voor medezeggenschap op scholen 

 D66 wil handhaven van de leerplichtwet 

 D66 wil dat ouders en kinderen recht hebben op vrije schoolkeuze. 
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Voor D66 is iedereen gelijkwaardig, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid, 

politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook. Dat betekent voor iedereen in gelijke 

omstandigheden gelijke rechten maar ook gelijke plichten en verantwoordelijkheden, privé en 

maatschappelijk. Uitzonderingsposities zijn, als ze al verstandig zijn, per definitie tijdelijk. 

Veiligheid betreft in de ogen van D66 fysieke veiligheid in het persoonlijke bestaan en in het 

maatschappelijke verkeer en dus bescherming tegen criminaliteit, ongelukken als brand, veiligheid in 

het verkeer en veiligheid vanuit het gezichtspunt van de volksgezondheid. 

‘In het veiligheidsbeleid moet preventie grote aandacht houden. Preventie van 

onveilige situaties levert in veruit de meeste gevallen uiteindelijk veel meer op dan 

repressie van uit de hand gelopen ontwikkelingen en reparatie van 

maatschappelijke, individuele, fysieke en milieuschade.’ 

De oprichting van een Nationale Politie mag niet betekenen dat er minder aandacht is voor specifieke 

lokale veiligheidsissues. Daarom wil D66 dat de Gemeenteraad een proactieve rol speelt in het 

vaststellen van lokale prioriteiten die ingebracht worden bij de lokale driehoek (Burgemeester-

Openbaar Ministerie-Politie). 

‘De wijkagent moet een belangrijke rol blijven spelen.’ 

‘Criminaliteitspreventie bij groepen risicojongeren moet grote aandacht krijgen.’ 

Samenwerking met alle betrokken instanties is noodzakelijk. Dit moet door de gemeente worden 

gestimuleerd, bijvoorbeeld met scholen via vroegtijdige reacties op verzuim, met uitkeringsinstanties 

door jongeren zo snel mogelijk aan werk of stages te helpen, buurt- en jongerenwerkers, 

(sport)verenigingen en politie. 

Ook de preventie van ongewenst gedrag van ontsporende volwassenen en, na eventuele 

repressiemaatregelen, de begeleiding van ontspoorde volwassenen vergt een goede samenwerking 

tussen diverse gemeentelijke instanties.  

D66 wil gericht aandacht besteden aan verslavingspreventie en steunt het beleid tegen 

“jeugddrankketen”. 

Wij hebben de voorkeur voor een gereguleerd beleid ten aanzien van coffeeshops met een beperkt 

aantal vergunningen en gecontroleerde kweek van wiet voor de onvermijdelijk bestaande 

gebruikersgroep. Dit verkiezen wij boven het gedogen van de handel via illegale circuits.  

De illegale wiethandel zonder controle op bijgemengde harddrugs en vervuilingen door snelle 

handelaars in auto's op straat en in parken dient onverminderd te worden bestreden. Dit vooral ook in 

en rond het nieuw aan te leggen park bij de kenniscampus. Recente succesvolle politie acties hebben 

aangetoond dat dit beleid goed kan werken. 

Een zorgvuldige keuze van een locatie voor een coffeeshop is van groot belang voor het imago van 

de gemeente Ede van een moderne gemeente, die op een reële manier met deze problematiek 

omgaat. Dit vraagt aandacht voor de huidige overlast van met name coffeeshops .  

De gemeente heeft via allerlei wettelijke en gemeentelijke regelgeving de taak om te controleren en 

actief en assertief te handhaven waar dat nodig is. 

‘De handhaving en controle moet, ook in de huidige moeilijke financiële 

omstandigheden, voldoende aandacht blijven houden, deels vanuit het oogpunt van 

preventie, deels als (het begin van) repressie van te ver afgedreven situaties.’ 
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De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid bij het opsporen van fraude met gemeentelijke 

uitkeringen. Daarbij is actieve opsporing gewenst. Dit mag echter niet ten koste gaan van de privacy 

van burgers. Camerabewaking moet met terughoudendheid worden ingezet en is altijd tijdelijk. Liever 

één wijkagent in de buurt, dan tien camera’s aan de muur. 

Dit zijn onze speerpunten op het gebied van veiligheid: 

 D66 wil maximale aandacht voor preventie 

 D66 wil met inzet en samenwerking van alle relevante instanties intensieve 

handhaving en controle 

 D66 wil zo groot mogelijke bewegingsvrijheid voor de in de gemeente 

gestationeerde veiligheidsinstanties, ook als de Nationale Politie er eenmaal is.  
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Ede groen  



14 
 

D66 wil een natuurlijke, gezonde, schone en veilige leefomgeving voor mens en dier in Ede. Juist 

gezien het landelijke en groene karakter dat Ede wil uitdragen moet daar veel aandacht aan worden 

besteed. Aandacht bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte (wegen, terreinen, water, 

natuurgebieden, maar ook losse bomen), van de verkeersvoorzieningen, en van woon- en 

werkgebieden. 

‘Inbreng van buurt- en wijkbewoners speelt daarin voor D66 een grote rol. De vele 

HBO-opleidingen op het gebied van groen en landschap kunnen worden 

ingeschakeld om tot slimme methoden te komen.’ 

D66 ziet het beheer van de openbare ruimte vanuit meerder gezichtspunten: beheer van openbaar 

groen, voorkomen en bestrijden van overlast, criminaliteit en verslonzing door slimme inrichting en 

actief onderhoud en streven naar optimale verkeersveiligheid. 

‘Voor het beheer van de openbare groenvoorzieningen wil D66 dat zoveel mogelijk 

snippergroen aan aanwonende particulieren wordt verkocht.’ 

Juist kleine stukken zijn relatief duur in het beheer terwijl enkele vierkante meters voor bewoners een 

goedkope maar zeer welkome aanvulling op hun tuin kunnen zijn. Veel wijkbewoners betreuren het 

kappen van bomen zonder dat er vervanging komt, waardoor met name buitenwijken en dorpen 

“verstenen”. Tevens kunnen bewoners een actievere rol spelen bij het beheer van het groen in hun 

wijk. Dat heeft, behalve financiële, ook andere voordelen in de vorm van een meer “eigen” gevoel 

voor de buurt, beter onderhouden groen en daardoor een minder verloederde uitstraling, meer sociale 

cohesie. 

‘D66 wil wijkverenigingen en dorpsraden eigen taken en een eigen budget geven.’ 

De gemeente zorgt voor professionele ondersteuning en faciliteert de activiteiten. Ook 

begraafplaatsen kunnen een integraler onderdeel uitmaken van het groen in de buurt en de 

verduurzaming ervan kan verbeteren. Goed onderhouden, handig aangelegde en veilige fietspaden 

stimuleren het gebruik van de fiets. 

Te kleine speelveldjes zouden deels kunnen worden opgeheven ten gunste van grotere waarbij 

tegelijkertijd het toezicht vanuit en door de wijk zelf geregeld kan worden. 

‘Bij het (her)inrichten van wijken moeten meer trapveldjes, Johan Cruijff Courts, 

skatevoorzieningen en dergelijke worden ingericht. Daarnaast pleit D66 voor simpele 

en molestbestendige voorzieningen voor ouderen, gericht op meer bewegen 

waardoor tevens de bewegingsarmoede van ouderen wordt teruggedrongen.’ 

D66 wil het gebruik van gif bij het onderhoud van openbaar groen tegenhouden en zwerfvuil actief 

bestrijden (opnieuw in overleg met buurtbewoners), inclusief het tegengaan ervan door voorlichting 

(vooral op scholen) en het beboeten van veroorzakers daarvan. 

Het bestaande beleid om rioolvervanging te combineren met groot straatonderhoud moet in de ogen 

van D66 worden voortgezet. Dit om vervuiling van vijvers en ander openbaar water met riooloverstort 

te voorkomen. Dat leidt ook tot afname van de zuiveringskosten. 

‘Bij groot straatonderhoud moet gekeken worden of niet tegelijkertijd voorzieningen 

kunnen worden getroffen voor een glasvezelnetwerk en voor het scheiden van de 

afvoer van hemelwater van verharde oppervlakken en het elders laten infiltreren 

ervan en van huishoudelijk afvalwater.’ 
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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. 

 D66 wil wijk- en buurtbewoners een grotere stem en een grotere 

zelfwerkzaamheid geven in het beheer van openbaar groen in buurten en 

wijken 

 D66 wil het langzame verkeer bevorderen en meer ruimte geven en meer en 

betere fietspaden 

 D66 wil meer auto- én fietsparkeergelegenheid vlakbij stations  

 D66 wil de verkeersveiligheid in het buitengebied verhogen 

 D66 wil waar mogelijk de zandwegen behouden.  



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezond leven  
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D66 heeft een warm hart voor sport in de ruimste zin van het woord. Sport en bewegen nemen een 

belangrijke plaats in in het hele leven. Naar school, werk of winkels, bij sport of in de natuur, steeds 

weer bewegen wij ons en blijven zo actief en gezond. 

D66 beziet sport dan ook uit drie invalshoeken. 

1. Sport als doel op zichzelf, waar duizenden inwoners van de gemeente Ede hun plezier uit 

kunnen halen en passie in kwijt kunnen 

2. Sport als (preventief) middel om mensen in beweging te krijgen en houden, waarbij “sport” 

veel breder wordt opgevat dan georganiseerd in verenigingsverband: fietsen, wandelen, 

hardlopen. Actief bewegende mensen zijn doorgaans gelukkiger, ontspannener, gezonder en 

evenwichtiger dan mensen die deze moeite niet nemen 

3. Sport als maatschappelijke “smeerolie”. Sportbeoefening kan helpen bij de opvoeding tot 

verantwoordelijke mensen die weten te geven en te nemen. Sport leert jongeren ook zich aan 

bepaalde regels te houden en, bij het beoefenen van teamsporten, zich in te zetten ten 

behoeve van het team. Sport kan helpen om mensen, die anders weinig of geen contact 

zouden hebben, wel met elkaar in contact te brengen. 

 

"D66 stimuleert de financiële onafhankelijkheid van sportverenigingen en handhaaft 

subsidies uitsluitend als er geen andere mogelijkheden zijn” 

 

Bij de vele sportverenigingen zijn altijd meer wensen dan er voor de gemeente aan mogelijkheden 

zijn. Dit is geen tijd waarin we financieel veel van de gemeente kunnen verwachten. Toch roepen wij 

het College op om zijn ogen en oren niet te sluiten voor de wensen van de sportverenigingen en 

creatief mee te denken over wat er wél gerealiseerd kan worden. 

‘Om sportbeoefening door de jeugd nog verder te stimuleren moeten de sportpas en 

het sportkompas voor basisschoolleerlingen nog breder worden ingevoerd.’ 

De schooluitval bij sportactieve scholen is immers veel lager. 

‘Ook topsport verdient adequate ondersteuning, omdat in de ogen van D66 

aantrekkelijke en lokaal herkenbare topsport en dus herkenbare topsporters als 

rolmodel een grote stimulans zijn voor de ontwikkeling van de breedtesport.’ 

Binnen de gemeente Ede neemt Polar Bears een unieke plaats in door het constante, hoge niveau 

dat wordt bereikt.  

Er kan nog gewerkt worden aan het intensiever gebruik van bestaande accommodaties. Overdag 

kunnen, naast scholieren, vooral ouderen daarvan gebruik maken, terwijl werkenden het vooral van 

de avonden moeten hebben. 

Het tweede aspect, sport als middel om tot fysieke activiteit te komen, vergt een bredere blik en een 

voortdurende alertheid op dit punt. 

‘D66 vraagt expliciet aandacht voor sport als middel voor fysieke activiteit, juist ook 

uit overwegingen van preventie en psychische en fysieke volksgezondheid.’ 

De toenemende bewegingsarmoede bij grote bevolkingsgroepen leidt tot veel ellende en kost 

handenvol geld in de curatieve zin: behandeling van uit overgewicht voortkomende ziektes als 

diabetes, gewrichtsklachten en andere problemen aan het bewegingsapparaat. Met de overheveling 

van rijkstaken komen de gevolgen daarvan ook steeds meer bij de gemeente terecht. Reden genoeg 
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om daar meer aandacht aan te besteden. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) 

kan hier een grote rol in spelen. 

‘Het stimuleren van een fysiek actieve en op beweging gerichte houding moet op alle 

relevante beleidsgebieden worden gestimuleerd.’ 

Zo nodigen goede fietsvoorzieningen bewoners uit om voor kleine afstanden in plaats van de auto de 

fiets te pakken. Bij het inrichten van wijken zou expliciet gedacht moeten worden aan ruime speel- en 

trapveldjes waar mensen kunnen bewegen op eigen initiatief, liefst zo dicht mogelijk bij scholen. De 

ruimtelijke inrichting van een gebied bepaalt de mogelijkheden daartoe in grote mate. 

Voor wat betreft de derde invalshoek, sport als maatschappelijk “smeermiddel”, steunt D66 het beleid 

om de Stichting Sportservice Ede daartoe in te zetten: gericht op sportactiviteiten in de wijken, 

waaraan ook bestaande sportverenigingen hun bijdrage kunnen leveren. 

‘Volgens D66 is er nog meer winst te behalen door in samenwerking met 

Sportservice Ede wijkgerichte sportactiviteiten nauwer te koppelen aan andere 

wijkgebonden en op integratie gerichte activiteiten.’ 

D66 bepleit om subsidies aan sportverenigingen deels te laten bepalen door de mate waarin die 

organisaties actief zijn op het maatschappelijke vlak. Wij zijn heel blij met de 10 buurtsportcoaches 

die bij Sportservice aan het werk zijn gegaan. 

‘Food Valley biedt ook bij sport mogelijkheden. De pijler Gezondheid en Gezond 

Voedsel kan ruimte bieden, mits creatief en energiek aangepakt, om zowel de 

breedtesport als de topsport van nieuwe stimulansen te voorzien.’ 

De nabijheid van Papendal biedt daartoe mogelijkheden. 

 D66 wil niet bezuinigingen op de subsidies aan sportverenigingen met aandacht 

voor topsport 

 D66 wil subsidies aan sportverenigingen mede laten bepalen door 

maatschappelijke activiteiten van die verenigingen 

 D66 wil ontwikkelen van programma’s om door middel van sport buurtgerichte 

aanpak te intensiveren; de buurtsportcoaches dienen daarvoor ruimhartig 

gesteund en gestimuleerd te worden 

 D66 wil veel meer samenwerking in het ontwikkelen van preventieve 

programma’s gericht op de volksgezondheidsaspecten, ter voorkoming van 

overgewicht en bewegingsarmoede 

 D66 wil voortdurende aandacht voor bewegen bij het (her)inrichten van wijken en 

buurten 

 D66 wil gericht ontwikkelen van programma’s in het kader van Food Valley om 

daarmee én topsport beter te kunnen ondersteunen mede door samenwerking 

met Papendal én meer aandacht te stimuleren voor gezonde leefstijl en gezond 

eten.  
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Cultuur, DNA van Edese 

samenleving  
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Tijden van bezuinigingen versmallen de blik. Het kosten-en-baten-brilletje zit op het hoofd gekleefd en 

de drager heeft niet meer in de gaten hoe de dikke glazen de werkelijkheid vertekenen. D66 vindt dat 

kunst en cultuur tot het wezen van de mens behoren en de mens mag nooit afgemeten worden aan 

zijn marktwaarde. Kunst verrijkt, nuanceert en verbreedt de blik op de wereld. Al eerder is opgemerkt 

dat Ede qua cultureel aanbod bedroevend laag scoort. 

Op de belangrijke rol van het Museum Kröller-Müller is elders al gewezen. Verkend zou moeten 

worden in hoeverre de aanwezigheid en uitstraling ervan ondersteunend zou kunnen zijn voor het 

figuratieve kunstleven in de gemeente. 

Ook in tijden van schaarste is het van belang dat jongeren de kans krijgen om hun talenten te 

ontdekken en te ontwikkelen. Deze eerste ontdekkingsfase vindt vaak plaats op plaatselijk niveau, op 

scholen en bij amateurverenigingen. Professionele ondersteuning van amateurs is daarbij nodig om 

de kwaliteit te garanderen; coördinatie van programmering en middelen leiden tot beter gebruik van 

de schaarser wordende middelen. D66 bepleit daarom de volgende acties: 

De amateurkunst moet dusdanig worden ondersteund dat talent de kans krijgt verder te kijken dan 

‘tussen de schuifdeuren’ alleen. 

 

‘Voldoende ondersteuning moet ervoor zorgen ervoor dat amateurverenigingen en 

scholen professionele begeleiding kunnen aantrekken.’ 

 

‘Meer afstemming tussen de culturele instellingen in de Gelderse Vallei moet leiden 

tot een efficiëntere inzet van middelen.’ 

 

‘Door het aanstellen van een cultureel jeugdwerker die de scholen binnen de 

gemeente Ede begeleidt met het ontwikkelen van een lesprogramma ‘kunst en 

cultuur’ kunnen kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met een breed aanbod 

aan kunstuitingen.’ 

 

‘De professionele cultuurinstellingen zoals Cultura dienen een belangrijke rol te 

nemen in het promoten van amateuractiviteiten en deze volwaardig mee te nemen in 

haar programmering.’ 

 

‘De plaatselijke musea die voornamelijk steunen op vrijwilligers kunnen  een beter 

beroep doen op de aanwezige professionele know-how binnen Ede.’ 

 

 

‘Door kunstenaars – tijdelijk tegen een geringe huurprijs – atelierruimte te bieden 

onder één dak kan ook de beeldende kunst letterlijk een eigen broedkamer krijgen in 

Ede.’ 

 

Beginnende en professionele kunstenaars kunnen elkaar over en weer inspireren en de educatieve 

mogelijkheden zijn groot: scholen krijgen de gelegenheid om kinderen met verschillende uitingen van 

beeldende kunst in aanraking te brengen. 

 

De inspanningen van de provincie om professionele regisseurs op te leiden voor het amateurtoneel 

worden teniet gedaan als amateurclubs geen professionals kunnen betalen; dit zal zijn weerslag 

hebben op de kwalitatieve ontwikkeling binnen de verenigingen. 
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Het Somagebouw, dat nu een werkplek en opslagruimte biedt aan diverse amateurverenigingen (op 

het gebied van sport, hobby en toneel) gaat verdwijnen. Er dient een gelijkaardig alternatief te komen. 

 

 D66 wil dat amateurtalent de kans krijgt verder te kijken dan ‘tussen de 

schuifdeuren’ alleen, o.a. via een prominentere rol van Cultura 

 D66 wil meer afstemming tussen de culturele voorzieningen in de Gelderse Vallei 

om versnippering van het aanbod tegen te gaan en publieke middelen efficiënter 

te benutten 

 D66 wil plaatselijke musea een betere toegang geven tot de professionele know-

how binnen Ede. 
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Van Baanzekerheid naar 

Werkzekerheid  
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D66 gaat er van uit dat zo veel mogelijk inwoners van Ede zelfstandig in hun onderhoud moeten 

kunnen voorzien. Daarom moet de gemeente alle energie zetten op het vergroten van de 

werkgelegenheid en economische activiteit in en om de gemeente. Naast andere stimulansen is Food 

Valley daarvoor een uitgelezen kans, maar dan moet daar serieuzer en brutaler aan worden gewerkt. 

‘Samenwerken met het bedrijfsleven mag geen taboe zijn, maar moet, zij het met 

gezond verstand, actief worden nagestreefd.’ 

‘De Kenniscampus, met zijn nadruk op de vele HBO-opleidingen van hoge kwaliteit 

binnen Ede, is in de ogen van D66 een prima initiatief maar kan nadrukkelijker 

worden uitgebouwd tot een nieuw centrum van kleine en innovatieve bedrijvigheid en 

tegelijkertijd culturele vernieuwing en toeristische attractiviteit.’ 

Datzelfde geldt voor de kazerneterreinen. Nu al ontwikkelen zich daar vormen van bedrijvigheid die 

het (tijdelijk) beschermen en ondersteunen waard zijn. 

‘Ook past een glasvezelnetwerk van hoge capaciteit in dit streven.’ 

D66 wil talent en creativiteit van de burgers beter benutten en daarbij nadrukkelijk ook de kennis en 

kunde van de minder kansrijken aanboren: mensen met of zonder baan, van Nederlandse of 

buitenlandse afkomst, jongeren of ouderen, met of zonder gebreken. Zij moeten beter in staat worden 

gesteld hun talenten in te zetten om zodoende hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt en andere 

maatschappelijke terreinen te vergroten, alsmede een bijdrage te leveren aan een gelukkiger 

samenleving. 

‘D66 wil de vorming van talentennetwerken stimuleren en ondersteunen, die 

aansluiten op belangrijke thema’s en ontwikkelingen bij kenniscentra, het 

bedrijfsleven en op het sociaal-culturele vlak.’ 

In de ogen van D66 moet de gemeente intensiever en inventiever streven naar soepele uitwisselingen 

van mensen en kennis. De gemeente kan door gerichte stimulansen (via faciliteren van zowel starters 

als jonge innovatieve bedrijfjes) veel beter aansluiten op de positie van de Wageningen Universiteit 

en daardoor beter gebruik maken van de positie die Wageningen heeft. 

‘In het kader van Food Valley moet volgens D66 Ede intensiever gaan samenwerken 

met de gemeente Wageningen zonder al te zeer achterom te kijken of alle Food 

Valley gemeenten wel volgen.’ 

‘De toeristische positie van Ede kan worden versterkt door meer samen te werken 

met het Kröller-Müller Museum.’ 

Dit kan door het stimuleren van een actiever cultureel en sportief leven waarin niet alleen de vele 

duizenden studenten van de diverse HBO-opleidingen zich herkennen maar juist ook toeristen. Denk 

aan festivals, zomermuziekprogramma’s waarin naast professionele kunstenaars ook het brede 

Edese arsenaal van uitvoerende amateurmuziek- en theatergezelschappen een rol kan spelen, 

kunstbeurzen waar Edese kunstenaars worden gestimuleerd en dergelijke. Door dat weer in het 

kader van Food Valley te plaatsen kunnen ook Wageningen en andere counterparts worden 

aangehaakt wat de kwaliteit weer ten goede kan komen. 

‘De openstelling van winkels op zondag zal direct zorgen voor een verruiming van de 

werkgelegenheid in Ede.’ 
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Iedereen heeft recht op zijn zondagsrust, maar D66 vindt dat het tijd is dat ook in Ede op-zondag-

winkelen en meer culturele evenementen mogelijk worden. Deze beslissingen zouden ook per dorp of 

wijk gemaakt kunnen worden.  

Flexibele inzet op werk wordt de nieuwe norm. Garanties op een vast contract worden vrijwel niet 

meer gegeven, maar er is nog genoeg werk te doen. D66 zet zich daarom in om de uitkeringsgelden 

(vanuit de WWB) in te zetten voor arbeidscontracten van bijstandsgerechtigden met een 

arbeidshandicap. Dit door aan werkgevers een financiële compensatie voor de mindere productiviteit 

te geven vanuit het uitkeringsfonds. Uitkeringsgelden worden gebruikt als investeringsfonds, 

werkzekerheid komt in plaats van baanzekerheid. 

Voor beginnende, vooral jonge, ondernemers moet juist het starten van eigen bedrijfjes worden 

gestimuleerd door bedrijfsverzamelgebouwtjes te stichten, belastingmaatregelen voor de eerste twee 

jaar en dergelijke. Dit overigens niet ten nadelen van diegenen die we niet tot de zwakkere groepen 

hoeven te rekenen. 

Veel inkomensproblemen leiden tot schuldproblemen. Door tijdige voorlichting, ook op scholen, kan 

daardoor veel ellende worden voorkomen. 

‘Tenslotte kan de gemeente in haar eigen rol als werkgever het voorbeeld geven 

door nadrukkelijk te vragen naar innovatieve oplossingen voor vragen waar de 

gemeente zelf als bestuurder/beheerder/ontwikkelaar en in haar bedrijfsvoering mee 

te maken heeft.’ 

 D66 wil veel meer nadruk op en initiatieven in het kader van Food Valley 

 D66 wil behoud van voldoende en goed openbaar (basis)onderwijs 

 D66 wil meer ruimte voor innovatieve bedrijven en start-ups 

 D66 wil meer gebruik maken van het potentieel van de vele studenten van de 
diverse HBO-opleidingen in Ede 

 D66 wil meer samenwerking met het bedrijfsleven voor het aan het werk brengen 
en houden van mensen met een afstand tot werk 

 D66 wil inzet van uitkeringsgelden als investeringsfonds voor het aan het werk 
helpen van werklozen.  
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Actieve wijken en buurten  
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D66 wil meer actieve wijken waarin burgers de wijk meer als hun “thuis” ervaren. In Ede wordt veel 

aandacht gegeven en geld besteed aan het stimuleren van een actief wijk- en buurtbeleid. 

Buurtwerkers, wijkagenten, buurtsportcoaches en beheerders van wijk- en buurthuizen worden allen 

rechtstreeks of via subsidies door de gemeente betaald. D66 steunt die opzet van harte. Toch kan 

daar in de ogen van D66 nog in verbeterd worden. 

‘Verschillende functionarissen moeten regelmatiger met elkaar afstemmen wat de 

activiteiten worden, hoe ze zijn geland en wat als vervolg zou moeten gebeuren.’ 

Daarbij wil D66 dat er gerichter wordt gewerkt door het vaststellen van (meer)jaarprogramma’s met 

daarin duidelijke evaluatieverplichtingen. Dat geeft focus en stuurt de activiteiten beter. Overigens niet 

zonder elke functionaris ook een beperkt eigen budget te geven voor experimenten, zinnige 

initiatieven buiten het programma en dergelijke. 

Die programma’s moeten gericht zijn op (nog) meer gezamenlijke activiteiten, aandacht voor 

individuen en gezinnen die vereenzamen of in een isolement zijn geraakt. Ook zou nog meer 

aandacht kunnen worden besteed aan onderling “naoberschap” door het organiseren van onderlinge 

dienstverlening en hulp via zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van burgers. Ook bijvoorbeeld 

sportverenigingen, uitvoerende muziek- en theatergezelschappen zouden daarin hun bijdragen 

kunnen leveren. Dat alles ondersteund en gestimuleerd door bovengenoemde buurtgebonden 

functionarissen en binnen de kaders van de opgestelde plannen. 

‘De gemeente moet daarvoor wél de infrastructuur verzorgen, maar het niet allemaal 

zelf willen.’ 

Hoe meer mensen zelf doen, hoe meer het hun buurt of wijk wordt en hoe meer men zich wil 

inspannen om ook de fysieke omgeving tot de hunne te maken en zo het onderhoud te organiseren. 

‘In dat kader stelt D66 voor om de bezuinigingen op specifieke 

subsidiemogelijkheden voor minimagezinnen, gericht op het voorkomen van in 

isolatie rakende jongeren (PC-vergoeding, sportlidmaatschappen), terug te draaien.’ 

D66 wil zwaardere eisen stellen aan de gemeente en aan welzijnsorganisaties en de door hen 

ingezette mensen. Kernbegrippen zijn het willen en kunnen optreden als informatieknooppunt in de 

buurt of tussen verenigingen, gekoppeld aan een grote toegankelijkheid. Pas wanneer mensen wéten 

wie (dreigen te) vereenzamen, hulp nodig hebben (zoals helpen steunkousen aantrekken, eten 

koken, onderhouden van tuinen en opritten, uitvoeren van kleine klusjes, het weer leren gebruiken 

van een naaimachine), wéten welke kennis en kunde in de wijk aanwezig is en bij wie, wéten welke 

andere potentiële sportievelingen in de wijk aanwezig zijn, kunnen ze gericht actie ondernemen en 

zullen ze daarvan ook gebruik van maken of contact mee zoeken. 

‘Een wijk van anoniemen is geen wijk. De medewerkers van de welzijnsorganisaties 

zullen daar zelf initiatieven voor moeten nemen, maar moeten daar ook toe in staat 

gesteld worden.’ 

De gemeente besteedt jaarlijks grote bedragen aan subsidies aan allerlei buurt- en wijkorganisaties, -

activiteiten, maatschappelijk-culturele initiatieven en (sport-)verenigingen. De indruk bestaat echter 

dat in te weinig gevallen wordt nagegaan of de gesubsidieerde activiteiten effectief zijn geweest 

(doelstellingen bereikt?), en efficiënt (was het het geld waard?). 
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‘Conform het D66 beginsel “verantwoordelijkheid claimen is ook verantwoording 

afleggen” moet effectiviteit en efficiency van gesubsidieerde activiteiten gemeten 

worden en moeten negatieve uitkomsten open besproken kunnen worden.’ 

Mislukkingen zijn niet altijd te voorzien, experimenten moeten kunnen. Dan moeten daar wel de 

eerlijke en soms harde lessen uit getrokken kunnen en mogen worden. Ook mogen vergelijkingen 

tussen wijken en buurten worden gemaakt en moet besproken kunnen worden of welzijnswerkers wel 

echt toegankelijk zijn in de ogen van de buurtbewoners, of het buurthuis ook werkelijk als buurthuis 

wordt ervaren. Waar dat niet zo is, moet de welzijnsorganisatie en uiteindelijk de gemeente durven 

ingrijpen, zichtbaar en merkbaar voor diezelfde buurt waarin mensen hun nek hebben uitgestoken en 

teleurgesteld zijn. 

‘Daarnaast stelt D66 voor om te gaan rekenen aan effecten van positieve actie in 

buurten.’ 

Hoeveel en waar bespaart een niet tot “bloei” gekomen groepje klierende jongeren, een niet uit de 

hand gelopen spanningsconflict tussen (groepjes) buren, waardoor de politie er niet zes keer binnen 

een paar weken naar toe hoeft. 

Tenslotte: er gebeurt nu ook heel veel dat wél goed gaat, waar individuele (welzijns)werkers keihard 

voor werken. 

‘D66 vindt dat positieve ontwikkelingen veel meer bekendheid mogen krijgen, 

gekoesterd mogen worden en uitgebouwd.’ 

Denk daarbij aan een vaste rubriek “successen in de buurt” in de wekelijkse gemeentelijke pagina, 

een “Welzijnswerkersprijs” of “Dag van de Welzijnswerker” om succesvolle en breed geapprecieerde 

welzijnswerkers in het zonnetje te zetten en te belonen, zowel gemeentebreed als per buurt. En ook 

aan het voortzetten van de in 2012 voor het eerste gehouden “dag van de vrijwilliger”. Dat kan in 

wijken/buurten en dan gekoppeld aan een jaarlijks “wensenfestival”, waar buurtgenoten kunnen 

aangeven waar zij het meest behoefte aan hebben. Zo kunnen de jaarprogramma’s ook worden 

gevoed. 

 D66 wil proberen zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen, waardoor 

buurten minder verloederen 

 D66 wil beroep doen op zelfredzaamheid van de burgers 

 D66 wil transparante eerstelijnszorg 

 D66 wil geen nieuw platform van coördinatieteams 

 D66 wil nog meer aandacht voor buurt- en wijkwerk in nauwere 

samenwerking met relevante betrokken partijen en zoveel mogelijk steunend 

op lokale initiatieven 

 D66 wil daaraan gekoppelde steviger eisen aan door de gemeente 

gesubsidieerde organisaties en door hen ingezette mensen, gebaseerd op 

metingen en rapportages over de effectiviteit van activiteiten 

 D66 wil koesteren wat wel goed werkt en uitventen van de meerwaarde 

daarvan t.b.v. anderen werkzaam in dit veld.  
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Zorg voor, over en van 

Edenaren  
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Per 1 januari 2015 moet de langdurige zorg zijn overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Dat is 

één van de grootste decentralisaties die sinds tijden plaats vindt. Tegelijkertijd zullen de nieuwe taken 

gepaard gaan met forse bezuinigingen. Om de zorg toekomstbestendig te maken, is een omslag 

nodig. 

 

‘D66 streeft naar een zorgstelsel dat uitgaat van de eigen kracht van mensen en de 

verbondenheid tussen mensen onderling.’ 

 

Niet elk mens kan maximale zelfbeschikking en zelfredzaamheid behalen. Uitgangspunt daarbij is dat 

de behoefte aan zorg en ondersteuning zo wordt ingevuld dat de eigen kracht - die er altijd is - 

gestimuleerd en benut wordt. De overheid i.c. gemeente kan/wil niet alles regelen. Er zullen altijd 

mensen blijven die onvoldoende mogelijkheden hebben om het zelf op te vangen. Er moet altijd een 

garantie voor zorg zijn voor de kwetsbaren die het zelf niet kunnen opvangen. 

 

Drie concrete uitgangspunten: 

 

Zelfbeschikking, zelfredzaamheid en zelfstandigheid 

 Zorgvrager staat centraal; krijgt meer ruimte om zelf regie te voeren 

 Aanspreken op eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid, zelf te beïnvloeden door 

gedrag en leefstijl 

 Ondersteuning in de vorm van zorg in natura en een PGB 

 Financiële eigen bijdrage naar draagkracht en via zorgsparen 

 

Samenredzaamheid 

 Inschakelen van de eigen omgeving (familie, vrienden, buren en/of vrijwilligers), dus 

ruimte/faciliteiten  voor mantelzorg 

 Zorgbehoevende zo lang mogelijk zelfstandig in eigen woonomgeving te laten blijven 

 Waar nodig in aanvulling met professionele zorg 

 

Toegankelijke, goede en efficiënte faciliteiten 

 Faciliteren en regie houden over het budget en de toetreding van aanbieders 

 Zorgen voor meer diversiteit in het zorgaanbod 

 Tijdig beginnen met het regelen van een goede overgang van allerlei wetten (delen vanuit de 

AWBZ, Wajong naar participatiewet, jeugdzorg) naar gemeente 

 Tijd geven om alles goed in te regelen; experimenten toelaten 

 Lokaal organiseren dus ook faciliteiten in de bij Ede horende dorpen 

 Toepassen van marktmechanisme, maar wel op ‘level playing field’ en met de juiste prikkels 

 Vangnet vanuit landelijke overheid voor mensen met een zware, complexe onvoorzienbare en 

onverzekerbare zorgvraag 

 

Gemeenten nemen op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over van de 

Provincie en het Rijk. Omdat het huidige jeugdzorgstelsel versnipperd is, wordt de hele jeugdzorg 

overgeheveld naar gemeenten. Dit geldt voor veel onderdelen, zoals de gesloten jeugdzorg, de 

jeugd-GGZ, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapte jongeren, de jeugdbescherming en de 

jeugdreclassering. Ook deze overheveling gaat gepaard met een bezuiniging. 

 

‘D66 vindt dat de gemeente er voor moet waken dat de kwaliteit van de zorg niet 

afneemt door deze bezuinigingsmaatregel.’ 

 

Het gaat hier immers om een van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. 
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‘D66 wil binnen de jeugdzorg zoveel mogelijk inzetten op preventieve maatregelen, 

zodat de vraag naar zwaardere jeugdzorg afneemt. Maatregelen die het sociale 

netwerk van jongeren versterken.’ 

 

Het is belangrijk dat kinderen tijdig de juiste zorg krijgen om verergering van de problemen in de 

toekomst te voorkomen. Voor gezinnen met meervoudige (complexe) problemen, geldt dat er een 

duidelijke regisseur is. De samenwerkende organisaties werken volgens een plan waarin duidelijk de 

verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan. Waarbij we willen dat het gezin 

zelf weer in staat wordt gesteld de zaken op te pakken. 

  

Vijf concrete uitgangspunten:  

 

Kinderen kunnen zich vanuit een veilige basis ontwikkelen 

 Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid is van primair belang 

 Het belang van het kind is doorslaggevend 

 Risico’s worden vroeg gesignaleerd en gedeeld met andere betrokkenen 

 Instellingen en professionals nemen hun verantwoordelijkheid 

 Instellingen en professionals spreken elkaar aan op het nakomen van afspraken 

 

1 kind, 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator 

 Eén plan waarbinnen de zorg voor de jongere en het gezin zo snel, zo goed en zo eenvoudig 

mogelijk wordt georganiseerd 

 Hulp sneller en dichter bij de gezinnen organiseren 

 Gezinnen zoveel mogelijk toerusten om de eigen problemen de baas te kunnen (d.m.v. 

bijvoorbeeld Eigen Kracht Conferenties) 

 

Hulp in de wijk 

 Voldoende en gevarieerd aanbod op maat aanwezig in de directe omgeving 

 De hulp is laagdrempelig, goed bereikbaar en gericht op preventie 

 

Regie ouders, daar waar mogelijk 

 Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen 

 ‘Gewoon opvoeden’ in plaats van problematiseren 

 Ouders met een (verstandelijke) beperking of psychische problemen tijdig en op maat 

ondersteunen 

 Ouders met kinderen met zorg ondersteunen en erkennen als mantelzorger 

 

Acuut in kunnen grijpen 

 Het Crisisinterventieteam biedt hulp als de veiligheid van een kind direct in gevaar is 

 Het Crisisinterventieteam moet 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar zijn 

 

Het overhevelen van een groot deel van de zorg in de landelijke AWBZ gaat naar de door gemeenten 

uitgevoerde Wmo. Daarnaast worden de financiering van wonen en zorg gescheiden. Deze 

decentralisatie en extramuralisering gaan gepaard met forse bezuinigingsopgaven. Het inzetten van 

PGB’s is een goed middel, maar is fraudegevoelig. Daarom dient dit gericht te gebeuren en vraagt het 

om sterke coördinatie en helderheid vooraf. 

 

‘D66 zoekt naar mogelijkheden om het PGB in de Wmo meer de vorm van 

compensatie te geven naast zorg in natura.’ 
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Een divers aanbod van dagbesteding met zoveel mogelijk kans op verdere participatie is van grote 

waarde. In combinatie met de participatiewet kan de grens tussen arbeidsmatige dagbesteding en 

werk vervaagd en de afhankelijkheid verkleind worden. Dat is een voorbeeld van een kans die de 

hervormingen bieden om een systeem dynamisch te maken. 

 

Bij het uitvoeren van de kerntaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet de focus 

liggen bij hulpbehoevende ouderen en hun mantelzorgers, chronisch zieken en mensen met een 

lichamelijke of verstandelijke beperking, die niet goed zelfstandig kunnen functioneren en/of sociaal 

geïsoleerd dreigen te raken. Dit geldt ook voor mensen met geestelijke gezondheidsproblematiek. De 

gemeente zorgt dat deze kwetsbare groepen ook daadwerkelijk kunnen (blijven) participeren in de 

maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld door het faciliteren van ontmoetingsplekken en dagopvang, die 

zorgen voor meer sociale contacten.  

 

De gemeente stimuleert en faciliteert de onderlinge zorg voor mekaar, die tot uiting komt in het 

faciliteren van sociale netwerken (‘zorg dat iemand anders voor je zorgt’), het betrekken van 

vrijwilligers/mantelzorgers, en het organiseren van laagdrempelige professionele nabijheid. 

‘D66 vindt dat mantelzorg plaatsvindt op vrijwillige, maar niet vrijblijvende basis.’ 

Met mantelzorg en vrijwilligerswerk investeer je in sociale cohesie en kostenbesparingen in de zorg. 

Mantelzorg en vrijwillige zorg kunnen professionele zorg nooit volledig vervangen. Met goede 

afspraken kan het elkaar wel goed aanvullen en ondersteunen. 

‘D66 vindt dat zorgaanbieders er op moeten toezien dat mantelzorgers weten waar 

ze kunnen aankloppen voor ondersteuning.’ 

Daarnaast zou een keuzeplatform geformeerd moeten worden als een soort marktplaats waar vragers 

en aanbieders van zorg elkaar kunnen ontmoeten (online). Op dit keuzeplatform wordt elke 

individuele zorgvraag afzonderlijk aangeboden, waarna alle geïnteresseerde zorgaanbieders een bod 

kunnen uitbrengen op het leveren van de zorg. De hulpvrager kan hieruit met hulp van de coördinator 

het beste aanbod kiezen. Een keuzeplatform geeft vooraf inzicht in de zorg, maakt maatwerk 

mogelijk, stimuleert toetreding, keuzevrijheid, dynamiek, innovatie en een doelmatig zorgaanbod. 

 

Door de bezuiniging van uiteindelijk 40% op het totale re-integratiebudget bij een oplopend bestand 

aan mensen die een beroep doen op de bijstand, is het zaak de re-integratiemiddelen efficiënt te 

benutten. De inzet van Permar als infrastructuur voor mensen met een arbeidshandicap is daar een 

onderdeel van. Bezien moet worden in hoeverre de (loon) kosten van de huidige Sw-medewerkers 

ten opzichte van hun opbrengsten meer in evenwicht kunnen worden gebracht. Lokale initiatieven, 

met medewerking vanuit het reguliere bedrijfsleven, moeten worden gestimuleerd. 

 

‘D66 wil dat de gemeente Ede zorgt voor een transparante 

basisvoorziening/faciliteiten en verder alleen optreedt als de problematiek ernstig of 

complex is.’ 

 

Immers dan moet goed gecoördineerde specialistische ondersteuning en langdurige zorg geboden 

worden. De gemeente heeft een aantal goed opgeleide en ingewerkte (zorg)coördinatoren in dienst, 

die ernstige/complexe  zorg rondom mensen indiceert en organiseert, met name als de zelfregie 

hierin tekort schiet. 

 

Het aanwezige netwerk in de gemeente en omgeving moet goed in beeld zijn. Mensen kunnen 

zonder indicatie gebruik maken van basisvoorzieningen. Er is wel een grens aan het gebruik ervan.  
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Wonen boven bouwen  



33 
 

Juist op het gebied van de ruimtelijke ordening en de woonmarkt raakt de crisis Ede fors. De eerdere 

gunstige vooruitzichten op de verkoop van door de gemeente aangekochte gronden zijn grotendeels 

verdampt. Dat geldt wel zeer nadrukkelijk voor Ede-Oost, maar ook voor het ENKA-terrein, het 

Nieuwe Landgoed en Kernhem Vlek C. Daarmee zijn ook de vooruitzichten op bijvoorbeeld leges 

voor bouwvergunningen in rook opgegaan. 

‘D66 wil de gemeente over grond aankoop niet kapittelen.’ 

Afgelopen jaren zag alles er nog heel anders uit. D66 wil echter wel dat de gemeente nu de bakens 

verzet en in beleid gaat verwerken, omdat de eerstkomende vijf à tien jaar veel van de 

oorspronkelijke financiële vooruitzichten niet meer gelden. Uithuilen en opnieuw beginnen is nu het 

devies. 

‘D66 wil dat Ede het verlies neemt en wel zo snel mogelijk, om de verliesposten niet 

nog verder te laten oplopen.’ 

Ede moet accepteren dat daardoor de financiële mogelijkheden van de gemeente behoorlijk worden 

ingeperkt, maar uitstel maakt het alleen nog maar erger. 

‘D66 wil daarom bijvoorbeeld dat de aanleg van de Parklaan nog verder wordt 

getemporiseerd.’ 

Met het niet bebouwen van Ede-Oost vervalt ook de zin van dat project. Dat bespaart veel geld en het 

bespaart de omwonenden veel frustratie en wantrouwen in het gemeentebestuur. 

Daarnaast heeft D66 nog een aantal wensen voor wat dan wel te doen.  

‘Naar het oordeel van D66 zou de gemeente een aantal toekomstscenario’s moeten 

ontwikkelen, die zij kan gebruiken bij het uitzetten van nieuwe wegen en 

toekomstplannen.’ 

Daardoor kan sneller en vooral effectiever worden gereageerd op veranderende omstandigheden. 

Gemeenten krijgen van de Rijksoverheid meer verantwoordelijkheid met betrekking tot de in hun 

gemeente actieve woningbouwcorporaties. 

‘D66 wil dat de gemeente erop aanstuurt dat de woningcorporatie zich zoveel 

mogelijk richt op haar kerntaak, het bouwen en beheren van betaalbare sociale 

huurwoningen.’ 

Het aantal sociale huurwoningen in Ede is veel te laag. Als gevolg daarvan is er nog steeds een 

wachtlijst van een jaar of zeven, veel te lang in de ogen van D66. Gebruik daarom een deel van de 

verworven gronden voor het versneld bouwen van sociale huurwoningen. Doe dat wel met verstand 

zodat geen nieuwe getto’s worden gebouwd en mogelijke ontwikkelingen bij een aantrekkende markt 

niet bij voorbaat worden gefrustreerd. Bouw ook meer woningen voor alleenstaanden en ouderen. 

Daaraan is steeds meer behoefte. Nu worden die groepen in de standaard ééngezins-woning met 

drie slaapkamers op de eerste verdieping geperst. Stuur ook Woonstede daar strakker op aan en durf 

daarbij minder populaire maatregelen te nemen. 

‘D66 ondersteunt ook lokaal de aanpak tegen scheefwonen.’ 

Dat begint met inzicht krijgen in de omvang van dit probleem in de gemeente. Vervolgens zal de 

gemeente actief sturen op het realiseren van (huur)woningen, waarnaar doorgestroomd kan worden. 
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Sociale woningbouw is vaak de minst duurzame bestaande bebouwing. 

‘D66 wil met de lokale woningbouwcorporaties afspraken maken met betrekking tot 

o.a. het versneld isoleren van deze woningen.’ 

Daarbij moeten woningbouwcorporaties zoveel mogelijk in staat gesteld worden de gedane 

investeringen terug te verdienen. Er zijn voorbeelden van een huurdersheffing, die de bewoner netto 

beter af laat zijn en de corporatie een terugverdienmogelijkheid biedt. 

De laatste jaren ontstaan er wat meer kleinschalige initiatieven op dit gebied. Nodig daartoe uit, steun 

en begeleid die initiatieven. Zodat een deel van de nu renteloos liggende gronden wordt gebruikt, en 

er voor de toekomst nieuwe, aantrekkelijke - want van de doorsnee bouw afwijkende - groepen 

woningen ontstaan, waaromheen later andere ontwikkelingen mogelijk worden. 

‘D66 is voorstander van samen kunnen bouwen van een huis (collectief particulier 

opdrachtgeverschap), omdat dit de ultieme vorm van bouwen naar behoefte is.’ 

D66 pleit in dat kader ook voor het leggen van contacten met - veelal kleinere - bedrijven en 

organisaties als de Vereniging Eigen Huis, “groene” organisaties e.d., die makkelijker met beperkte 

groepen belangstellenden kleinschalige woningbouwprojecten aandurven met positievere lange 

termijn effecten. 

‘Bij alle onderdelen van de woningbouw programmering moet duurzaamheid een 

grote rol spelen.’ 

Het station Ede Wageningen is op spitsuren veel te klein. Het perron is overvol en gevaarlijk bij 

passerende treinen. 

‘Daarom is D66 voor een vernieuwing van het station, echter opnieuw met gezond 

verstand en zonder er een groots prestige-object van te maken.’ 

Door creatieve oplossingen en goede samenwerking met de NS, ProRail, busvervoerders e.d. moet 

het mogelijk zijn een nieuwe voorziening te maken die zowel veel meer parkeerplaatsen voor auto’s 

bevat (P&R bevorderen) als voor de vele fietsgebruikers eindelijk een echt afdoende stallingsruimte 

oplevert (de huidige uitbreiding is immers al weer te klein), en die overzichtelijke en goed 

aansluitende OV-verbindingen mogelijk maakt.  

‘Tenslotte pleit D66 voor een verdere verfraaiing en het architectonisch en 

stedenbouwkundig interessanter maken van het centrum.’ 

Er is een goed begin gemaakt, maar er kan meer. Maak daarbij gebruik van de creativiteit die bijv. bij 

de vele HBO-opleidingen in Ede en bij de WUR (m.n. voor het wonen en inrichten van kleine 

bedrijventerreinen in het buitengebied) aanwezig is. Nieuwe oplossingen kunnen makkelijker bedacht 

worden door mensen die fris tegenover de materie staan. 

‘Het op postzegelniveau wijzigen van bestemmingsplannen om daarmee op 

kwetsbare plaatsen toch hoogbouw of massieve laagbouw te realiseren omdat 

projectontwikkelaars daar nu eenmaal om vragen zou niet meer mogelijk moeten zijn 

zonder bredere toetsing aan landschap, stedenbouw, landschapsinrichting en de 

behoeften en verwachtingen van omwonenden.’ 
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Natuurgebieden dienen zoveel mogelijk voor het wandelende en fietsende publiek te worden 

opengesteld, waarbij de toegang voor gemotoriseerd verkeer tot natuurgebieden verder wordt 

teruggedrongen. 

 D66 wil erkenning van de nieuwe financieel-economische werkelijkheid en haar 

repercussies voor de woningmarkt 

 D66 wil daarom nieuw beleid ontwerpen, in scenariovorm, om tijdig aan te sluiten 

bij nieuwe ontwikkelingen 

 D66 wil goedkopere sociale woningbouw en bouw van woningen voor 

alleenstaanden en ouderen door de woningbouwcorporaties 

 D66 wil verduurzaming van de woningvoorraad van woningbouwcorporaties 

 D66 wil vergroting van het station op sobere wijze 

 D66 wil verdere stedenbouwkundige en architectonische verfraaiing van het 

centrum.  
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Duurzaam Ede  
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Ede kent een groot en mooi buitengebied, met belangrijke (historisch) landschappelijke waarden: het 

recreatief aantrekkelijke Bos- en Heidelandschap, het historisch waardevolle Engen- en 

Kampenlandschap en de openheid van andere landschappen zoals het Broek-, Heide- en 

Veenontginningslandschap. Belangrijke functies in het buitengebied zijn landbouw, recreatie en 

natuur. D66 zet in op het onderling versterken van deze functies en waarden. Dat kan door 

verschillende maatregelen/beleidslijnen. 

‘D66 streeft naar behoud en zo mogelijk herstel van de unieke landschappen en de 

daarin levende natuur.’ 

Landschapsonderdelen moeten daartoe expliciet worden aangewezen. Sluit daarbij aan bij initiatieven 

van provincie, Gelders landschap, VCN, particulieren en dergelijke, om zo tot een efficiënte inzet te 

komen van de steeds schaarsere middelen; 

‘Illegale bebouwing moet streng worden aangepakt.’ 

 

Maak daartoe een inventarisatie en geef daarin prioriteiten aan. 

 

‘Ede moet inzetten op kleinschalige en duurzame recreatie (wandelen, fietsen en 

paardrijden alsmede kamperen bij de boer) en intensieve recreatie op enkele minder 

kwetsbare plekken concentreren, vooral bestaande recreatieparken. Het aantal 

grootschalige recreatieparken, kampeerplaatsen e.d. mag niet worden uitgebreid.’ 

 

‘In overleg met grondeigenaren, beheerders van natuurgebieden en anderen moet 

een begin worden gemaakt met een stelsel van “Public Footpaths” zoals die in 

Engeland bestaat.’ 

‘D66 zet in op meer duurzame landbouw.’ 

Daarmee wordt bijgedragen aan het versterken van de landschappelijke kwaliteiten en neemt de druk 

op de natuur af (door met name stikstofdepositie). Agrarische bedrijven in Ede moeten zich 

onderscheiden door toepassing van de modernste technieken om emissies te voorkomen en door 

stallen die qua identiteit, vorm en omvang passen in het landschap. De aanwezigheid van de WUR en 

de HBO-opleidingen op agrarisch gebied in Ede kunnen helpen daarvoor creatieve nieuwe 

oplossingen te verzinnen. Duurzame landbouw stimuleert ook de recreatie door het vermijden van te 

grootschalige bouw en door kleinschalige landbouw. 

‘Daartoe is D66 voorstander van een convenant van bedrijven binnen de gemeente 

Ede, waarin afspraken worden gemaakt over hun bijdrage aan het oplossen van 

belangrijke milieu- en sociale problemen (zoals CO2-reductie, luchtkwaliteit, 

discriminatie, etc.) die samenhangen met hun activiteiten.’ 

Behoud van het groen in de stad en omringende dorpen moet weer centraal gaan staan, vanuit een 

besef dat groen een waarde op zich is. Daar mag niet op bezuinigd worden. Nu al worden te 

gemakkelijk, vooral ook in de dorpen, bomen gekapt waardoor het groene en dorpse karakter snel 

erodeert. Een beperkte gemeentelijke “bomenbank” en het opstellen van de regel ‘nieuw voor oud’ 

kan hier soelaas bieden. 

‘D66 pleit ook voor meer visie en sturing op de transities die plaatsvinden in het 

buitengebied.’ 
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De ongebreidelde woningbouw is ons een doorn in het oog. Een goede visie op de plekken en 

vormgeving van woningen in het buitengebied vormen de inzet van D66 hierbij. 

De gemeente Ede moet veel sterker dan nu werken aan intensiever gebruik van duurzame 

energiebronnen.  

‘De gemeente moet actief de inzet van duurzame energie stimuleren, eventueel via 

een op te richten gemeentelijk energiebedrijf.’ 

Ook kan nog op vele manieren het energiegebruik teruggedrongen worden bijvoorbeeld door kleine 

zonnepanelen op lantaarnpalen, verkeerslicht-installaties, “slimme” andere verlichting die alleen 

aangaat wanneer een weggebruiker in de buurt is, LED-verlichting e.d.. D66 vindt dat daarbij moet 

worden gezocht naar energiebronnen die aansluiten bij het gebied. Bio-energie lijkt daarmee, naast 

zonne-energie via dakoppervlakken, het meest aangewezen. 

‘Bij de ontwikkeling van de kazerneterreinen zouden de ambities hoog moeten zijn 

voor een CO2-neutrale wijk’ 

D66 vindt dat Ede ook moet inzetten op een goede kwaliteit van de leefomgeving, een 

onderscheidende factor in ons vestigingsklimaat. 

‘De gemeente moet streven naar een intensieve en doelgerichte samenwerking met 

de op te richten Regionale Uitvoering Dienst (RUD).’ 

Door concentratie van kennis en kunde kan de RUD meer kwaliteit leveren dan elke afzonderlijke 

gemeentelijke dienst, hoe gemotiveerd die ook moge zijn. Tevens kan dit bijdragen aan de versterkte 

handhaving van milieu en RO. Er mogen in het buitengebied geen nieuwe illegale situaties meer 

ontstaan. 

‘De gemeente Ede moet nog meer doen aan het stimuleren van gescheiden 

inzameling van afval (voorlichting) en zo streven naar 75% scheiding van stromen.’ 

D66 wil daarmee tevens inzetten op mogelijkheden tot terugwinning van (schaarse) grondstoffen uit 

afval. Onderzocht moet worden of elektronica-afval separaat ingezameld kan worden. 

 D66 wil streven naar behoud en zo mogelijk herstel van de unieke landschappen 

en de daarin levende natuur 

 D66 wil economische ontwikkelingen niet frustreren maar zoveel mogelijk in 

harmonie met het vorige doel begeleiden 

 D66 wil niet bezuinigen op groenonderhoud 

 D66 wil meer duurzame landbouw stimuleren 

 D66 wil een duurzaam gebruik van hulpbronnen stimuleren 

 D66 wil een beleid gericht op het handhaven van de positieve kwaliteiten van de 

leefomgeving 

 D66 wil nader onderzoek naar nog intensievere scheiding van afval m.n. 

elektronisch afval.  
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transparantie en dualisme  
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De afgelopen moeilijke periode heeft andermaal geleerd hoe belangrijk het is dat het dualisme in de 

Raad ruimte krijgt. Een kritische Raad, ook kritisch vanuit de Collegepartijen, maakt het Bestuur 

transparanter, zorgt voor betere voorstellen en een breder draagvlak voor wat besloten wordt. 

‘D66 wil een college dat beter luistert naar alle partijen, ook naar de oppositie, op 

basis van open en eerlijke informatie.’ 

Discussies moeten niet via de pers worden uitgevochten. De mandatering van allerlei zaken naar het 

college dient steeds beoordeeld te worden op democratische uitgangspunten. 

‘D66 vindt dat slechts in uiterste gevallen, waar persoonlijke belangen in het spel 

zijn, besloten mag worden vergaderd.’ 

De collegepartijen mogen vertrouwelijkheid niet gebruiken om het democratische proces te smoren 

en de media op afstand te houden. 

De schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden, wat betekent dat leden van de 

gemeenteraad en het College geen functie moeten hebben in verbonden partijen of bedrijven waar 

Ede zaken mee doet. D66 heeft het gemeentebestuur ontelbare malen gewezen op de noodzaak zich 

te houden aan de Europese wetgeving voor aanbesteding. Voorkomen moet worden dat Ede door 

Brussel in gebreke wordt gesteld. 

‘Gemeente Ede moet anticiperen op de uitval van veel kennis en kunde in de 

komende jaren.’ 

De gemiddelde leeftijd van het ambtenarencorps ligt hoog, veel hoger dan bij het bedrijfsleven. De 

uitstroom van de geboortegolf is begonnen en is voorspelbaar. Ede moet daar nu al op anticiperen 

door op jongeren gericht personeelsbeleid, en door bijv. een gelikte ICT- en telefonie-uitrusting als 

werkondersteuning, die ook voor jongeren aantrekkelijk blijft. 

Grote projecten vallen of staan vaak met goed georganiseerde burgerparticipatie. Mensen uit de 

straat, de buurt, de wijk kennen hun omgeving het beste en kennen de wensen van de mensen om 

zich heen. De gemeente moet zich daarom pro-actief inzetten om burgerparticipatie te laten slagen. 

Dat is aanvankelijk een investering van tijd en middelen om deze burgers de ruimte te geven, maar 

het zorgt wel voor betere plannen en beter begrip van de burgers.  

In de afgelopen raadsperiode heeft de gemeente het zich onnodig lastig gemaakt bij veel grote 

projecten. Bij de Spoorzone en de Parklaan is er te weinig geluisterd naar de wensen bij de 

bevolking. Of deze wensen terecht of onterecht zijn, doet er niet toe. Het gaat er om dat ze er zijn en 

dat er dus naar geluisterd dient te worden. Toen deze plannen zich in de laatste fase begaven, kwam 

er verzet op gang vanuit bezorgde burgers. Die situatie had goed voorkomen kunnen worden als de 

gemeente eerder de deuren had opengezet om met Edese inwoners te praten alvorens de plannen te 

gaan maken. 

Dit toont ook aan hoe belangrijk het is burgers vroegtijdig mee te laten praten. Onderaan bij het 

kruisje tekenen omdat alle plannen al zijn opgemaakt, is geen optie. Actieve burgers die op willen 

komen voor hun omgeving vallen slechts te prijzen. Zij moeten bij de gemeente vroeg betrokken 

worden. 

‘D66 wil de burgers zoveel mogelijk inschakelen bij het signaleren van wensen en 

problemen.’ 

Ook bij het bedenken van oplossingen moet het publiek worden ingeschakeld. Inspraak moet niet 

worden behandeld als een noodzakelijk kwaad, maar mag ook niet ontaarden in voorrang voor 
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diegenen die het hardst schreeuwen. Actiegroepen, belangengroepen, ondernemers en burgers 

dienen met respect en belangstelling te worden behandeld. Communicatie is elementair voor een 

democratische samenleving. Inspraak dient plaats te vinden als de plannen nog kunnen worden 

aangepast, anders moet het nadrukkelijk “informatievoorziening” worden genoemd. 

‘Dorps- en Wijkraden moeten meer en vroegtijdig worden betrokken bij de 

voorbereiding van plannen en moeten beloond worden voor goede initiatieven, een 

extra actieve houding en het uit zichzelf nemen van verantwoordelijkheid.’ 

Geef Dorps- en Wijkraden zo mogelijk grotere verantwoordelijkheden ook voor de uitvoering door 

eigen mensen/bewoners/etc., waarbij de gemeente infrastructurele hulp verschaft, bijv. door het 

beschikbaar stellen van materieel, kennis en kunde. Dat heeft wel een keerzijde. Als Dorps- en/of 

Wijkraden wel verantwoordelijkheid claimen maar die niet waarmaken, moet de gemeente ook 

ingrijpen en het heft weer in eigen hand nemen. Desalniettemin zou telkens opnieuw gestreefd 

moeten worden naar een meer volwassen en adequate dorp- en buurtvertegenwoordiging 

‘Raadsvoorstellen over dorps- of wijkaangelegenheden dienen altijd van een advies 

van de betreffende dorps- of wijkraad te zijn voorzien.’ 

Enquêtes, social media en inspraak zijn middelen om wensen en behoeften van de inwoners te leren 

kennen. Communicatie en voorlichting zijn onmisbare onderdelen van een goed beleid. College en 

raad hebben tot nu toe de rol van de burgers verwaarloosd. 

‘D66 is voor een referendum als het om een door iedereen begrepen gewichtige 

kwestie gaat.’ 

Beslissingen van de raad moeten door een referendum kunnen worden ongedaan gemaakt. 

Ede is rijk aan prachtige burger- en bedrijfsinitiatieven waar we trots op kunnen zijn: De Edese 

Uitdaging en De Kledingbank zijn slechts enkele voorbeelden. Er zijn dagelijks energieke en 

enthousiaste inwoners die maatschappelijk betrokken zijn en de handen uit de mouwen steken voor 

elkaar. D66 doet een oproep om deze mooie initiatieven ruim baan te geven; actieve burger- en 

bedrijfsparticipatie te faciliteren. Juist nu; in economisch zwaar weer. Het zijn deze mensen, 

instellingen en bedrijven die de Edese samenleving kleur geven. 

Om de helderheid van de besluitvorming te stimuleren pleit D66 voor een precisering van de MJB 

door een scheiding aan te brengen tussen “bestaand beleid/onderhoud/e.d.” en expliciet “nieuw 

beleid”. Daarmee kan worden gestimuleerd dat door per jaar een klein kortingspercentage op lopende 

bedrijfsvoering op te leggen gekoppeld aan een beperkt investeringsbudget, de bedrijfsvoering bij de 

uitvoering daarvan ook jaarlijks efficiënter kan worden. Dat bevordert bovendien het streven naar 

voortgaande efficiency. 

Vermijd grote en grootse cultuurveranderings- en/of reorganisatietrajecten. Die beloven altijd te veel, 

kosten altijd veel meer dan gedacht, duren langer en leveren dikwijls veel minder op dan gepland (of 

eigenlijk gewenst). 

‘D66 voelt veel meer voor kleine doorlichtingen op basis van regelmatige kritische 

beoordeling van het werkpakket en taakverdeling met andere afdelingen, de 

gebruikte ICT-ondersteuning, en de kwaliteiten van medewerkers.’ 

Besteed uit waar dat mogelijk en beheersbaar is, bij voorkeur bij uitvoerende diensten en 

werkzaamheden, en bij voorkeur ook in samenwerking met andere gemeenten. De specifieke 

eigenheid van een gemeente zit niet in de dagelijkse uitvoering maar veel meer in het lange termijn 
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beleid en de bestuurskracht en –stijl. Besteed echter alleen uit als er voldoende kennis en kunde 

achterblijft om volwaardig opdrachtgever te kunnen zijn en blijven. De gemeente blijft immers 

eindverantwoordelijk. 

Anticipeer op uitval van veel oudere werknemers de komende jaren. Met hen verdwijnt veel kennis en 

ervaring. Zorg dat tijdig nieuwe jonge mensen delen van dat werk overnemen. Zorg ook voor een 

optimale ICT-ondersteuning. Jongere werknemers komen niet af op een werkomgeving die in hun 

ogen op prehistorische wijze wordt ondersteund door ICT. Burgers verwachten een steeds 

verdergaande digitale ondersteuning bij hun (veelal gedwongen) interactie met de gemeente. 


