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Aan alle Edenaren

Kansen voor iedereen. Ede voor iedereen. Het is 
de kern van ons verkiezingsprogramma dat mede 
dankzij u tot stand is gekomen. We zijn in gesprek 
gegaan met Edenaren die zich verbonden voelen met 
onze gemeente. Edenaren die ideeën hebben om 
onze gemeente mooier te maken. Edenaren die ons 
inspireren voor een betere gemeente.

Volgens ons verdient ieder mens de ruimte en kansen 
om het beste uit zichzelf te halen en zo vorm te geven 
aan het leven. Wij vertrouwen daarbij op de eigen 
kracht van mensen, maar ook dat we elkaar helpen 
als we dreigen te struikelen. Edenaren staan klaar 
voor elkaar, dat kenmerkt onze samenleving. Kortom: Ede voor iedereen!

In dit verkiezingsprogramma nemen wij u mee langs alle aspecten van de lokale politiek. 
Ga vooral op onderzoek uit in ons programma om die punten beter te leren kennen. Om 
kansen voor iedereen te krijgen hebben we concrete plannen. Om Ede vooruit te brengen, 
progressiever te maken en een fijne plek te maken waar iedereen zichzelf kan zijn. Ede 
biedt: een fijne woonomgeving, zorg dichtbij en voor ieder kind het beste onderwijs.

Een fijne woonomgeving. Fijn wonen in Ede betekent misschien wel voor iedere Edenaar 
wat anders. De mooie natuur van Ede. Een baan in de buurt. Of een veilige omgeving voor 
je kinderen. D66 wil dat mensen zelf betrokken blijven bij hun omgeving. Wij vinden dat 
gemeente niet beleid over burgers moet voeren, maar samen met haar inwoners.

Zorg dichtbij. Gemeenten hebben een belangrijke taak in de zorg. D66 wil dat die zorg op 
maat is. Ook als mensen hulp nodig hebben, moeten ze zelf de touwtjes in handen kunnen 
houden. We kijken om naar kwetsbare inwoners en richten onze gemeente hierop in.

Het beste onderwijs. Onderwijs is het beste middel om Ede klaar voor de toekomst te 
maken. Ieder kind verdient het beste onderwijs, zodat ze de kans krijgen hun talenten te 
ontdekken. Ook is school een perfecte plek om kinderen voor te bereiden op samen leven. 
Daarom wil D66 hard aan de slag voor het beste onderwijs in Ede.

Met deze punten gaan wij de campagne in. Wij willen u uitnodigen om met ons in gesprek 
te komen. Wij willen u niet alleen vragen om op 21 maart uw stem in een stembus te doen, 
maar vooral om u aan ons te laten horen. Laat die stem dus niet verloren gaan!

Stephan Neijenhuis
Lijsttrekker D66 Ede
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Onderwijs: Kansen voor iedereen
In onze samenleving ontstaat de laatste jaren steeds meer een tweedeling 
door allerlei factoren. Wij zien onderwijs als een verbindende factor om ervoor 
te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen en niemand op achterstand komt. 
Want onderwijs is méér dan rekenen en taal. Met onderwijs ontwikkelen we 
sociale vaardigheden en bevorderen we verbinding en dialoog. Voor D66 begint 
dat dichtbij huis, op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. De deuren 
van onze verzuilde samenleving zullen we moeten openen, met respect voor de 
levensbeschouwelijke identiteiten, en voor de normen en de waarden die ouders 
hanteren in de opvoeding van hun kinderen.

Goed onderwijs op alle niveaus
In Ede hebben we een breed scala aan onderwijsmogelijkheden – van kinderopvang 
tot en met hoger beroepsonderwijs – en in de toekomst ook universitair onderwijs. 
De levensbeschouwelijke inrichting van het onderwijs speelt een grote rol in Ede, 
meer dan in andere delen van ons land. Daardoor kan de nabijheid van een passend 
onderwijsaanbod de verbinding tussen kinderen en jongeren onderling in de weg 
staan.
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In Ede is nog steeds 10% geregistreerd als vroegtijdige schoolverlater. Hoewel dit 
percentage misschien minder is dan het landelijke gemiddelde, vindt D66 iedere 
schoolverlater er één te veel. Ook hier zullen we meer bovenop moeten zitten, zodat 
alle jongeren een gelijkwaardige start krijgen op de arbeidsmarkt en voldoende 
mogelijkheden hebben voor passend onderwijs. Iedereen moet mee kunnen blijven 
doen!

Onderwijs moet laagdrempelig zijn
D66 streeft naar algemeen toegankelijk onderwijs onder het motto: ‘Samen leven 
doe je samen’. In de komende 4 jaar willen we als D66 dat er gewerkt wordt aan 
de ambitie waarbij in alle wijken en dorpen het primair onderwijs een onderlinge 
samenwerking zoekt. Dit in het belang van het kind. Ook is er afstemming met het 
voortgezet onderwijs en wordt er verbinding gezocht met het bedrijfsleven. Kortom, 
een aaneenschakeling van onderwijsmogelijkheden voor kinderen en jongeren.
Dat kunnen we bijvoorbeeld doen met het opzetten van integrale kindcentra’s, waarbij 
meteen alle functies gecombineerd worden. Dat helpt bij de samenwerking.

Taal is de basis voor samenleven
Het beheersen van de Nederlandse taal is een must. Niet alleen voor een positie op de 
arbeidsmarkt, maar ook voor de verbondenheid met elkaar en de deelname aan het 
maatschappelijk leven. D66 is voorstander om activiteiten zoals inburgeringscursussen 
en taallessen dichtbij huis te organiseren. Dat zorgt voor laagdrempeligheid en een 
open klimaat om een hulpvraag te durven stellen. Ook het betrekken en faciliteren van 
ondernemers die hun medewerkers kansen bieden om de Nederlandse taal machtig 
te worden, willen we stimuleren. Beiden kunnen elkaar verrijken!
Om echt iedereen binnen onze gemeente kansen te geven is een internationale 
schakelklas voor asielzoekers van groot belang. Zo betrekken we hen meteen in de 
maatschappij en zetten we hen niet op een achterstand.
Daarnaast is beheersing van de Engelse taal tegenwoordig ook onmisbaar in de 
samenleving. Dat kan je het beste vroeg beginnen, dus is D66 voorstander voor meer 
tweetaligheid in het onderwijs.
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Onderwijs
Speerpunten
•D66 wil dat de gemeente randvoorwaarden schept voor goede opvang 
en onderwijs voor kinderen tussen de 2 en 18 jaar, dichtbij de kinderen 
in de buurt, in duurzame, schone en prettige gebouwen. De nadruk ligt 
hierbij op zingeving in plaats van op religie;
•D66 wil dat elke jongere in Ede de kans krijgt een startkwalificatie te 
hebben van minimaal MBO-2 niveau. Dit is een minimale vereiste voor 
een plek op de arbeidsmarkt;
•D66 wil dat het onderwijsaanbod op alle niveaus is aangepast aan de 
eisen van de maatschappij vandaag de dag. Hierbij is een breed aanbod 
nodig, tijdens en na schooltijd, bestaande uit beweging, muziek en 
taalvaardigheid;
•D66 wil dat bij nieuwbouw en subsidies voor renovaties van scholen de 
mogelijke verbinding tussen scholen een criterium is;
•D66 wil dat gemeente in het kader van de leerplichtwet actief handhaaft;
•D66 wil dat de gemeente toeziet op voldoende aanbod voor passend 
onderwijs, ook voor laag- en hoogbegaafden;
•D66 wil dat een regionaal aanbod en de samenwerking tussen scholen 
wordt gestimuleerd als dit de inhoud en efficiëntie van het onderwijsaanbod 
ten goede komt. Dit gebeurt vanuit het belang van de ontwikkeling van 
het kind;
•D66 wil voldoende ruimte voor sport en beweging in het onderwijs;
•D66 wil naast goede en brede scholen, ook voldoende opvangmogelijkheden 
in de buurt van kinderen waarbij de levensbeschouwelijke identiteit niet 
leidend is;
•D66 wil dat via bedrijfsbezoeken, ondernemerskringen en netwerken, 
bedrijven gestimuleerd worden om een ruim aanbod van leer- en 
stageplekken te realiseren;
•D66 wil een samenwerking tussen het bedrijfsleven en het basis- en 
voortgezet onderwijs in het kader van beweging, voeding en leefstijl, 
waarbij het aanleren van de Nederlandse taal op het werk en in buurthuizen 
gestimuleerd wordt;
•D66 wil via een impulsfonds de verbinding met sport-, muziek- en andere 
culturele organisaties en scholen faciliteren.

D66 krijgt het voor elkaar
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Werken aan een duurzame en lokaal 
sterke economie
D66 gaat voor een optimistische aanpak van de Edese economie, waarin we onze 
sterktes steeds opnieuw uitvinden. De cijfers in de sociale monitor geven aan dat 
Ede een sterke economische positie heeft. We zien daarbij ook een verschuiving: 
duurzaamheid en actuele kennis worden steeds belangrijker.

Een goed vestigingsklimaat zorgt voor banen
Een goedlopende economie betekent méér werk, minder uitkeringen, méér 
bestedingsmogelijkheden, en ook méér plezier in het leven voor onze inwoners. 
D66 ziet in de FoodValley een belangrijke factor om bedrijven te verleiden zich in 
Ede te vestigen. We grijpen het aanbod van het kabinet in het regeerakkoord om de 
samenwerking in de Regio FoodValley te versterken met beide handen aan.

De Wageningse kennis over voedsel en het Veluwse ondernemerschap vormen een 
mooie combinatie om een topregio te realiseren in de agrofood business. Het doel 
is om een internationaal concurrerende regio te creëren, met een vestigingsklimaat 
zoals in de regio Eindhoven waar startups en sterke internationale hightechbedrijven 
floreren. D66 wil dus dat de gemeente assertief bezig is internationale bedrijven naar 
Ede te halen, voor meer banen in onze regio.
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Een onderneming die alleen bezig is met nieuwe klanten, maar zijn bestaande 
klanten vergeet, bestaat niet lang. Hetzelfde geldt voor het economische beleid in 
Ede. We gaan daarom in overleg met onze bestaande ondernemers en werken aan 
een gezamenlijk beleid voor de sectoren en bedrijfsterreinen in onze gemeente. D66 
vindt een moderne beeldvorming van Ede belangrijk als een gelukkige gemeente met 
eigentijdse culturele voorzieningen, goede verbindingen en scholen, én natuurlijk onze 
prachtige natuur. Hierbij past ook de vrijheid om zelf te bepalen of ondernemers en 
instellingen hun deuren willen openen op zondag. Wanneer de meningen verschillen 
kan een plaatselijk referendum helpen om een keuze te maken.

Een levendig centrum van Ede
D66 wil graag doorgaan met de aanpak van het levendig centrum. Onze wethouder 
heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet, waardoor het kernwinkelgebied 
compacter is geworden met minder leegstand en méér bezoekers. We zijn er ook 
in geslaagd om de parkeertarieven – in overleg met betrokkenen – te verlagen en 
dat willen we ook zo houden! We willen dat Edenaren echt trots zijn op het centrum. 
Daarom willen we doorgaan met het versterken van ons centrum, samen met de 
ondernemers, bewoners, culturele en maatschappelijke instellingen. Ook willen we 
meer groen en natuur in de stad. Net als bij andere sectoren werkt een gezamenlijke 
aanpak, ook om het centrum te verlevendigen.

D66 wil naast een levendig centrum, in de wijken en dorpen de dagelijkse voorzieningen 
als een supermarkt, apotheek, drogist, lunchroom etc. behouden. Lokale leegstand 
moet ook daar worden aangepakt. Wat we bereikt hebben in bijvoorbeeld de 
Stadspoort verdient opvolging elders.

Duurzaamheid is een onmisbare factor
De economie wordt schoon en groen ingericht. Wij kiezen ervoor om hierin voorop 
te lopen. Van FoodValley willen wij een regio maken die kan laten zien hoe je lokaal 
duurzaam kan zijn, met oog voor dierenwelzijn en de noodzaak om voldoende voedsel 
tegen een betaalbare prijs te produceren. Dit zonder de milieuproblemen te exporteren 
en de natuur op te offeren aan de groei. We hebben geen reserveplaneten en we 
overschrijden de grens van wat onze planeet kan dragen.

We willen ook dat de expertise vanuit FoodValley wordt toegepast in de praktijk van 
ondernemingen in ons buitengebied. Er zijn daar veel traditionele agrarische bedrijven 
die wegens gebrek aan opvolging of te magere bedrijfsresultaten gaan stoppen. In 
gezamenlijk overleg tussen FoodValley, de gemeente en ondernemers bouwen we 
aan een ondernemingsklimaat met perspectief. Een goede ICT-infra hoort hierbij.
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Een goede economie vraagt goede en harde werkers
Voor de Edese economie is er behoefte aan vakmensen op alle niveaus. Vooral in 
deze economische tijden is het voor veel bedrijven moeilijk om aan goed personeel te 
komen. D66 wil samen met bedrijven en instellingen zorgen dat de juiste vakmensen 
worden opgeleid en dat er internationale aansluiting is in ons onderwijs. Uitwisseling 
in het beroepsonderwijs is hierbij belangrijk. Niet alleen tussen leerlingen, maar ook 
de uitwisseling van kennis en expertise tussen docenten en praktijkopleiders. De 
Kenniscampus, met zijn nadruk op de vele HBO-opleidingen van hoge kwaliteit, is in 
de ogen van D66 een goed initiatief maar kan nadrukkelijker worden uitgebouwd tot 
een nieuw centrum van kleine en innovatieve bedrijvigheid.

Werkgevers moeten in het opleidingstraject betrokken worden. We verwachten 
van opleidingen dat zij in de regio actief samenwerken met het bedrijfsleven en 
maatschappelijke instellingen om het aanbod bij de arbeidsvraag te laten aansluiten. 
Dit moet ook voldoende stage- en leerplekken opleveren. Contact met werkgevers 
en met oud-leerlingen over hun eventuele nascholing bieden scholen waardevolle 
inzichten in mogelijke lacunes in hun opleidingen.

Speerpunten economie
•D66 wil actief internationaal acquireren in het kader van FoodValley en de 

regionale taakverdeling binnen Gelderland;

•D66 wil dat de gemeente doorgaat met het creëren van een levendig centrum;

•D66 wil dat de gemeente ondernemers helpt de dagelijkse voorzieningen in 

wijken en dorpen in stand te houden;

•D66 wil vanuit het participatiebedrijf samenwerking met het bedrijfsleven voor 

het aan het werk brengen en houden van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt;

•D66 wil meer ruimte voor innovatieve bedrijven en start-ups, ook in het 

buitengebied. Bestaande wet- en regelgeving moet gescand worden op 

onnodige belemmeringen;

•D66 wil dat Nederland vooroploopt met een digitale infrastructuur met de 

snelste netwerken, dataopslag en internetknooppunten, zowel in de stad als in 

het buitengebied;

•D66 wil meer duurzame akkerbouw en veeteelt stimuleren inclusief duurzame 

mestverwerking;

•D66 wil ook lokaal dat de vervuiler betaalt;

•D66 wil een slimmere benutting van het toeristisch economisch potentieel van 

de gemeente.
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Wonen: Thuis in Ede
Waar in 2014 nog sprake was van een dieptepunt in de Nederlandse economie, 
zien we nu dat de economie weer aantrekt en ook de woningmarkt langzaam uit 
het dal klimt. Er wordt weer gebouwd en inwoners durven weer te investeren. Dat 
zijn goede vooruitzichten. Naast nieuwbouw is er ook een flinke winst te behalen 
als het gaat om bestaande bouw. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet is de 
‘laagst’ betrokken overheid, de gemeente in dit geval, in de lead bij het ruimtelijke 
ordeningsproces. Dit geeft Ede de kans om de wet in te zetten als instrument om 
te komen tot de beste lokale afwegingen.

Geef ruimte om in Ede te wonen en werken
De vraag naar (nieuwe) woningen neemt toe. Die vraag moet centraal staan bij de 
bouw. De verwachting is dat er in de komende raadsperiode voldoende ruimte is om 
deze groei te faciliteren op zowel uitbreidingslocaties, als diverse kleine plekken. Als 
de groei dusdanig toeneemt en er vraag is naar een nieuwe, grote uitbreidingslocatie, 
dan komt Kernhem-Noord hiervoor in aanmerking.
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Ambitie op de woningmarkt
In de woonvisie van 2016 is een ambitie vastgelegd voor de komende jaren. Maar 
het vraagstuk wonen is complex, naast een visie is een duidelijk en onderbouwd 
plan nodig. Voor een gezonde en goed werkende woningmarkt is voldoende en 
betaalbaar aanbod in alle sectoren (sociale huur, commerciële verhuur, kamerverhuur, 
koop bestaand en nieuw) van belang. Op dit moment is 22% van de woningvoorraad 
bestemd voor sociale huurwoningen, dit ligt onder het landelijke gemiddelde van 30%. 
Er is nog steeds een grote vraag naar sociale huurwoningen, niet alleen voor starters, 
maar ook voor andere groepen als statushouders en mensen met een urgentie die 
huisvesting nodig hebben.

Focus op het middensegment
De markt voor vrije huur is nog te beperkt met te hoge huren. Hierdoor vallen mensen 
tussen wal en schip die nog niet in aanmerking komen voor een koopwoning. Dat is 
zonde, want deze mensen zitten vaak in een sociale huurwoning. Daarom wil D66 
extra woningen bouwen in deze sector, zodat mensen kunnen doorstromen naar een 
betere woning en er meer sociale huurwoningen vrijkomen voor de mensen die het 
echt nodig hebben.

Bedrijvigheid in de hele gemeente Ede
Bestaande bedrijfsterreinen – in zowel Ede als de dorpen – moeten de komende jaren 
een impuls krijgen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor nieuwe bedrijven. De vraag naar 
bedrijfsruimte kan in de dorpen groter zijn dan het aanbod. Eventuele uitbreiding 
van bedrijfsterreinen is uitsluitend voor kleine lokale bedrijven. Een uitzondering is de 
mogelijke vestiging van een mestverwerkingsbedrijf. Door bedrijfsbeëindiging zullen 
de komende jaren veel gebouwen met nu een agrarische bestemming vrijkomen. D66 
wil dat voorkomen wordt dat hier zich allerlei typen bedrijven zich vestigen die geen 
directe binding hebben met het agrarisch gebied.

Meer invloed op de ruimtelijke kwaliteit van je eigen omgeving
D66 vindt het belangrijk dat Edenaren betrokken worden in de zoektocht naar 
“Ruimtelijke kwaliteit”. Zij hebben alledaagse kennis over hun leefomgeving, 
waardoor beleidsmakers betere plannen kunnen maken die recht doen aan de lokale 
omstandigheden en mogelijkheden. De nieuwe Omgevingswet biedt een uitgelezen 
kans om deze betrokkenheid en inspraak beter te organiseren. D66 wil dat de 
gemeente projectontwikkelaars gaat verplichten inspraak in een vroeg stadium te 
organiseren, zodat omwonenden meer invloed krijgen.
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Met de Omgevingswet en het Omgevingsplan kan de stedelijke ontwikkeling in 
samenhang bekeken worden. Ook maatwerkoplossingen en vooraf sturing geven 
aan toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen is hierdoor mogelijk. Tegelijkertijd wil D66 
dat welstandsregels worden versoepeld. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. 
D66 wil namelijk wél sturen op een betere samenhang tussen gebouwen en ruimtes, 
maar minder sturen op hoe gebouwen eruitzien. Eigenaren van huizen en gebouwen 
moeten meer vrijheid krijgen om te bepalen hoe hun vastgoed eruitziet. Die vrijheid 
bij het bouwen moet ontstaan door flexibelere bestemmingsplannen en door meer 
projecten in particulier opdrachtgeverschap uit te laten voeren.

Ruimtelijke opgaven vragen om een doortastende aanpak
Met de klimaatopgaven, de energietransitie en de nieuwe Omgevingswet komen 
belangrijke ontwikkelingen op ons af. We moeten verder zoeken naar ruimte voor 
opwekking van duurzame energie. Om onze klimaatdoelstelling te halen is er fysieke 
ruimte nodig, ongeacht of dat nu voor windenergie of zonne-energie is. De economie 
trekt weer aan en dat zorgt voor een groei aan bedrijven en inwoners. Daarvoor is nog 
enige ruimte op de bestaande industrieterreinen en ontwikkellocaties.

De binnenstad blijft ook komende periode een aandachtspunt. Door de ontwikkelingen 
in de detailhandel zullen de vierkante meters winkeloppervlak verder ingeperkt 
moeten worden en moet er meer ruimte geboden worden aan horeca-activiteiten of 
voor cultuur. D66 wil daarbij ook de cultuurhistorische kwaliteit van de binnenstad 
koesteren en verbeteren.

Geef ruimte om groen te wonen
D66 heeft grote ambities als het gaat om duurzame energie. Energie halen we niet 
voor weinig geld uit de grond, maar wordt steeds meer een onderdeel van onze 
leefomgeving. D66 wil dan ook dat de gemeente actief aandacht besteedt aan 
duurzame energie in het ruimtelijkeordeningsbeleid. Voor zonnepanelen geldt, of ze 
nu of op een dak staan of ergens in het veld, dat gemeentelijke regels niet nodeloos in 
de weg moeten zitten. D66 wil dat de gemeente een proactieve rol inneemt wanneer 
er initiatiefnemers zijn voor een zonneproject. Daarnaast wil D66 zoeken naar kansrijke 
locaties voor windmolens met als voorwaarde dat deze niet zich niet op kwetsbare 
natuurgebieden bevinden. Hierbij willen we dat de Edenaren vanaf het eerste moment 
betrokken worden. Betrokkenheid en een gezamenlijk doel zijn essentieel voor 
draagvlak bij duurzame energieprojecten.

Naast het tegengaan van klimaatverandering is het ook van belang om te leren omgaan 
met de gevolgen hiervan. Groene wijken leveren hierbij een groot voordeel op. Bomen 
en planten zorgen ervoor dat bij hevige regenval water beter in de bodem zakt, terwijl 
ze bij hitte zorgen voor de nodige verkoeling. Groene straten, tuinen en schoolpleinen 
maken Ede mooier, klimaatbestendig en leefbaar.
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Wonen
Speerpunten
•D66 wil dat de gemeente en de sociale woningbouwvereniging zich 
maximaal inspannen om de productie van sociale woningbouw op gang 
te houden en de prestatieafspraken te realiseren;
•D66 wil dat leegstaande bedrijfspanden, zo mogelijk, een 
woonbestemming krijgen en daarmee huisvesting kan zijn voor starters, 
alleenstaanden, studenten of statushouders;
•D66 wil levensloop- en toekomstbestendig bouwen. Dat betekent dat 
we bij politieke afwegingen, ook de belangen van toekomstige en huidige 
bewoners mee moeten nemen;
•D66 wil dat er over de diversiteit van de woningvoorraad afspraken 
gemaakt worden met woningcorporaties en projectontwikkelaars, zodat 
er gemengde buurten ontstaan;
•D66 wil dat er gezorgd wordt voor een toename van woningen in 
het middensegment, zodat mensen een wooncarrière kunnen maken 
(doorstroming);
•D66 wil dat nieuwbouw duurzaam is en dat de bestaande woningvoorraad 
wordt verduurzaamd. De gemeente moet inwoners hierin stimuleren en 
ondersteunen;
•D66 steunt alternatieve vormen van bouwen, zoals collectief particulier 
opdrachtgeverschap, om de inwoners van Ede ruimte om creatief en 
participatief invulling te geven aan de inrichting van ruimte;
•D66 wil dat er geanticipeerd wordt op de komst van de Omgevingswet 
door een update van gemeentelijke ruimtelijke visies, dit gebeurt in 
samenspraak met de Edenaren;
•D66 wil dat de gemeente samen met winkeliers en vastgoedpartijen 
een visie opstelt waarin staat hoe zij omgaan met de gevolgen van het 
overschot aan winkelruimte;
•D66 wil dat leegstand voorkomen wordt door te kijken naar waar behoefte 
aan is en zo betere regie te voeren en perverse prikkels weg te nemen.

D66 krijgt het voor elkaar
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Veilig zijn, veilig voelen
We zien dat het met de veiligheid in Ede steeds beter gaat. Helaas is het 
veiligheidsgevoel nog niet zo sterk verbeterd als de veiligheid zelf. Het verbeteren 
van dit veiligheidsgevoel vereist nog de nodige aandacht. Hoewel Ede tot de 
gelukkigste en één van de veiligste gemeenten van Nederland behoort, zijn er 
wijken waar wel sociale overlast, verpaupering en criminaliteit ervaren wordt. 
Deze signalen nemen wij serieus. Door tijdige interventies en handhaving via 
onder andere wijkteams en wijkagenten kan dit voorkomen of verminderd worden. 
Om de veiligheid in de wijken en buurten te vergroten moet krachtig worden 
opgetreden tegen criminaliteit. De gemeente kan ook zijn wettelijke en bestuurlijke 
bevoegdheden inzetten om overlastgevers en criminelen via het lik-op- stuk-beleid 
aan te pakken.

Preventie waar het kan, hard aanpakken waar het moet
Behalve dat de overlast zelf moet worden aangepakt, moet ook worden voorkomen 
dat overlastgevers afglijden naar crimineel gedrag. Het voorkomen van criminaliteit en 
radicalisering is voor D66 het uitgangspunt om de veiligheid te verbeteren. Dit begint 
al vroeg, bijvoorbeeld door te investeren in onderwijs en het voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten. Schooluitval brengt schade toe aan jongeren en daarmee indirect aan 
de samenleving.
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Alleen een harde aanpak is niet voldoende en niet redelijk. Naast de harde aanpak 
moet er voldoende aandacht zijn voor preventie, bestrijding en nazorg. Het accent ligt 
hierbij nog meer aan de voorkant. Uit de praktijk blijkt namelijk nog steeds dat Edese 
jongeren oververtegenwoordigd zijn in straftrajecten, maar ondervertegenwoordigd 
zijn in zorgtrajecten.

Kijk naar de verantwoordelijkheid van ouders
D66 vindt dat ouders en/of verzorgers altijd verantwoordelijk zijn voor de opvoeding 
van hun kinderen. Daar waar ouders die de verantwoordelijkheid voor de opvoeding 
niet meer kunnen dragen en waarbij de veiligheid van het kind in het geding is, nemen 
we onze verantwoordelijkheid. Ook in deze situaties blijven we erop inzetten dat 
ouders de verantwoordelijkheid voor de opvoeding weer opnieuw kunnen nemen, 
waar nodig met hulp.

Offer vrijheid en privacy niet zomaar op
Het streven naar veiligheid kan schuren met het streven naar vrijheid. Dit vraagt om 
een overheid die privacy van haar inwoners respecteert en hen altijd gelijkwaardig 
behandelt. Bij het inzetten van instrumenten, zoals cameratoezicht, moet iedere 
keer een zorgvuldige afweging gemaakt worden. Ingrijpende maatregelen als een 
samenscholingsverbod dienen wat D66 betreft alleen in uiterste gevallen gebruikt 
te worden. D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes 
kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. D66 vindt dat de gemeente ook 
moet zorgen voor het beschermen van de vrijheid van haar inwoners. Wanneer de 
gemeente persoonsgegevens uitwisselt en verwerkt, is het van belang dat u als 
inwoner kan vertrouwen op zorgvuldigheid. En waar de inwoner van mening is dat er 
sprake is van onzorgvuldigheid, moet hij daartegen in verweer kunnen komen. Mede 
door de opkomst van nieuwe vormen van cybercriminaliteit is het nog belangrijker om 
effectieve en beschermende maatregelen in te zetten.
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Veiligheid
Speerpunten
•D66 wil de veiligheid en leefbaarheid in de wijken verbeteren;
•D66 wil maximaal inzetten op preventie;
•D66 wil dat de wijkagent zichtbaar en toegankelijk is;
•D66 wil inzet en samenwerking van alle relevante instanties;
•D66 wil een afname van overlast van verwarde personen in de openbare 
ruimten;
•D66 wil een intensief handhavings- en controlebeleid;
•D66 staat voor een volwaardig burgerschap voor iedereen. Radicalisering 
van (groepen) mensen moet worden bestreden;
•D66 wil cybercriminaliteit bestrijden;
•D66 wil de privacy van haar inwoners zo veel mogelijk waarborgen;
•D66 wil inwoners mobiliseren en ondersteunen bij het tegengaan van 
criminaliteit en overlast in de wijk.



Zorg en welzijn: Zelf de regie in handen
Inwoners willen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen, de regie op hun eigen 
leven behouden en niet eenzaam zijn. D66 vindt dat het bieden van passende 
ondersteuning aan mensen in de eigen leefomgeving door het sociale netwerk of 
met hulp van gemeentelijke voorzieningen in de nabijheid beter benut moet worden. 
Door zorg en ondersteuning dichtbij mensen te organiseren kunnen mensen zo 
lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Hiervoor is het belangrijk dat mensen met 
beperkingen zo veel mogelijk in staat worden gesteld om te participeren en deel 
te nemen aan het dagelijkse leven. D66 wil toegankelijkheid van voorzieningen, 
diensten en ruimten voor mensen met een beperking bevorderen en wil daarmee 
bijdragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving.

Sociale cohesie
Bevordering van de sociale cohesie kan een belangrijke bijdrage leveren om te 
voorkomen dat inwoners maatschappelijke ondersteuning van de gemeente nodig 
hebben. Immers, een sterk ontwikkelde sociale samenhang draagt bij aan de onderlinge 
contacten tussen inwoners en daarmee aan het ontstaan en in stand houden van 
sociale netwerken. Daarom wil D66 actief investeren in het versterken van de sociale 
cohesie en een zelfredzame samenleving.
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D66 vindt dat er een directe verbinding moet zijn van de gemeente met het welzijnsveld. 
Er moet ruimte zijn voor het ontwikkelen van nieuwe arrangementen waarbij de relatie 
wordt gelegd met lichte begeleiding. Naast maatwerk moet er ook de mogelijkheid 
zijn voor een algemene voorziening.

Cliëntondersteuning/onafhankelijke mediation
D66 vindt het belangrijk dat cliëntenondersteuning beschikbaar is voor zorgvragers 
die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben of problemen hebben op 
andere terreinen. Het belang van de betrokken zorgvrager in deze ondersteuning 
is het uitgangspunt. Hiermee wordt de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuner 
gewaarborgd. D66 vindt het belangrijk dat zorgvragers voldoende keuzevrijheid 
hebben. Als blijkt dat de voorgestelde ondersteuning niet passend is, of dat de 
zorgvrager twijfelt aan de objectiviteit van dienstverlening, heeft de zorgvrager de 
keus om gebruik te maken van onafhankelijke mediation.

Mantelzorg
Ede telt circa 28.000 mantelzorgers; dat is ongeveer 1/3 van de inwoners van Ede 
boven de 20 jaar. Bijna 24.000 van hen geven langdurige mantelzorg en 4.000 mensen 
langdurige en intensieve mantelzorg. Zo'n 3.000 mantelzorgers voelen zich zwaar 
overbelast. Vooral voor de groeiende groep ouderen is dit belangrijk, en voor degenen 
die hen als mantelzorger bijstaan. De brede zorg moet zich concentreren in de buurt, 
voor patiënten en ter ondersteuning van mantelzorgers. D66 wil de menselijke maat 
borgen in de zorg. Het belangrijkste is te investeren in preventie om te voorkomen dat 
inwoners ziek worden. Wanneer het tegenzit en we zorg nodig hebben moet dit zo 
snel mogelijk in onze eigen, vertrouwde leefomgeving georganiseerd worden.

Ook willen wij de bureaucratische barrières die mooie initiatieven in de weg staan 
wegnemen en meer ruimte voor experimenteren bieden. Daarnaast wil D66 de 
toegankelijkheid van vrijwilligers vergroten, zeker ook voor kwetsbare inwoners. D66 
is van mening dat iedereen moet kunnen meedoen en zo mogelijk op eigen kracht. 
De gemeente moet hierin adequate ondersteuning en begeleiding bieden en sturen 
op eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Dit kan door het inzetten van het eigen 
netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers. Het kunnen volhouden en niet overbelast 
raken van mantelzorgers is essentieel.
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Jeugdhulp
Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten te 
ontwikkelen. Waar nodig bieden we ondersteuning en zorg dichtbij, waarbij we het 
hele gezin en netwerk van het kind actief een rol geven. Jeugdhulp moet vooral gebruik 
maken van de eigen kracht van gezinnen. Door tijdige signalering, gemeenschappelijke 
inzet op preventie en effectieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zoveel mogelijk 
voorkomen worden. Uitgangspunt voor D66 is dat jeugdhulp toegankelijk moet zijn 
voor iedereen. In eerste instantie moet de hulp laagdrempelig, goed bereikbaar en 
gericht zijn op preventie.

D66 wil dat hulp integraal georganiseerd is en dat de gemeente actief stuurt op 
samenwerking in de keten. Voor die (specialistische) zorg die niet op gemeentelijke 
niveau kan worden geboden moet effectief worden samengewerkt met de regio. We 
organiseren de zorg voor het kind zoveel mogelijk in verbinding met de school en 
zorgen voor de mogelijkheid om hulpvragen te stellen op scholen. Bij crisis wordt 
er snel ingegrepen, is de toegang helder en wordt er zo snel mogelijk een regisseur 
benoemd. We vinden goede begeleiding en nazorg van belang, zodat kinderen en 
ouders het normale leven weer zo goed mogelijk kunnen oppakken.

Minimabeleid
D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde 
ontwikkelkansen krijgen als andere kinderen. Daarnaast wil D66 dat inwoners mee 
kunnen doen. Daarom willen we dat de gemeente inwoners ondersteunt met het 
vinden van de juiste oplossing. Ons minimabeleid moet als belangrijkste doel hebben 
om de basis op orde te krijgen en de oorzaken van armoede aan te pakken.

Huiselijk geweld
D66 vindt dat huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling 
voorkomen moet worden en dat als het zich voordoet er direct ingegrepen wordt 
om het te stoppen. Voor ons blijft geweld ook achter de voordeur onacceptabel. Het 
op laten groeien van kinderen in een veilige omgeving is voor D66 een belangrijke 
voorwaarde. Inspanningen om huiselijk geweld tegen te gaan moet wat ons betreft 
geïntensiveerd worden. Hier valt ook cyberpesten, toenemend drugs- en drankgebruik 
en de problematiek rondom loverboys onder.

Maatschappelijke opvang
D66 wil meer investeren in de preventie van ggz-problematiek (verwarde mensen, 
verslaafden, daklozen, enz.), zodat deze mensen zelfstandig kunnen blijven wonen 
en leven in de samenleving. Hiervoor is het belangrijk dat de gemeente regionale 
afspraken maakt en er voldoende passende zelfstandige woningen en begeleiding 
beschikbaar is.
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Zorg en welzijn
Speerpunten
•D66 wil dat de zorgvrager centraal staat en er ruimte is voor maatwerk;
•D66 wil ruimte en keuzevrijheid blijven bieden voor eigen oplossingen van 
zorgvragers;
•D66 wil dat de zorg rondom inwoners zoveel mogelijk dicht bij 
huis georganiseerd wordt. Dit stelt ook eisen aan de nabijheid van 
maatschappelijke voorzieningen en maatschappelijk vastgoed;
•D66 vindt het belangrijk dat in de praktijk van zorgverlening uit het oogpunt 
van vernieuwing en diversiteit ruimte bestaat voor nieuwe ondernemers;
•D66 wil dat er mogelijkheden zijn voor mantelzorgers en vrijwilligers om 
zelf niet overbelast te raken. Zij moeten tijdelijk ontlast kunnen worden van 
hun zorgtaken om 'op adem' te kunnen komen;
•D66 wil – om de sociale cohesie te bevorderen in wijken en buurten – dat 
er meer ruimte is voor innovatie en buurtinitiatieven;
•D66 wil een nog betere samenwerking tussen de domeinen zorg, welzijn, 
onderwijs, peuter- en kinderopvang en veiligheid;
•D66 wil dat er meer geïnvesteerd wordt in een preventieve en signalerende 
aanpak in de jeugdketen door tijdige interventies.



Kunst en cultuur: Voor iedereen en voor 
iedereen anders
Voor D66 zijn kunst en cultuur belangrijk: het verrijkt ons leven en is een uitdrukking 
hoe onze samenleving ervoor staat. Het is een visitekaartje van de gemeente en 
een economische factor van betekenis. De creativiteit van de cultuursector biedt 
ook kansen om maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen - het verbetert 
onze gezondheid, voedt ons op, integreert en verbindt. Wij willen niet alleen het 
aanbod te stimuleren, maar juist ook de vraag. Daarom geven wij ‘cultuuronderwijs’ 
de hoogste prioriteit, om onze kinderen de kans te geven het beste uit zichzelf te 
halen.

Investeren in cultuur
D66 wil investeren in kunst en cultuur. Wat ons betreft mag Ede naar het landelijk 
gemiddelde qua uitgaven; van 87 naar 100 euro per persoon. Onder aanvoering van 
onze wethouder is de afgelopen raadsperiode geprobeerd met minder gemeentelijke 
middelen evenveel of méér cultuur mogelijk te maken. Zo is het Edese Cultuurfonds 
opgericht om meer privaat geld aan te trekken voor de Edese cultuursector. Ook zijn 
er particuliere initiatieven ondersteund, zoals het Centrum voor Popcultuur. Er kan 
voorzichtig worden gesproken van een kentering, de tijd van alleen maar bezuinigen 
is voorbij en die trend wil D66 graag doorzetten.
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Initiatieven uit de samenleving omarmen
Net zoals het Centrum voor Popcultuur zijn veel Edenaren op hoog niveau of met 
veel passie bezig met cultuur. De Edesche Concertzaal heeft de afgelopen jaren een 
naam gevestigd met hoogwaardige klassieke concerten en dat zonder subsidie. Het 
Akoesticum heeft de potentie om een nationaal centrum voor muziekgezelschappen 
te zijn en verdient daarbij onze ondersteuning. Kunsthandel Simonis en Buunk is voor 
kenners een gevestigde naam. Opvallend is dat elk van deze bedrijven en instellingen 
is voortgekomen uit particulier initiatief, dat blijkbaar in Ede een goede vestigingsplaats 
ziet.

De gemeente moet zich niet met de inhoud van kunst- en cultuuruitingen bemoeien. Zij 
kan wel ruimte bieden voor een cultureel aanbod dat past bij de veranderende vraag 
in een snelgroeiende gemeente; dit kan met geld, inzet van mensen en begeleiding. 
Ede kent mooie tradities zoals de Heideweek, waaraan alle dorpen in de gemeente 
meedoen en die veel mensen verbindt. Dit geldt ook voor de typisch Bennekomse 
Vlegeldag en de Oud-Lunterse Dag. Behalve voor tradities moet er ook ruimte zijn 
voor nieuwe initiatieven, zoals van de Stichting Poppodium. D66 is voorstander van 
meer evenementen in het centrum van Ede, zolang de overlast tenminste beperkt 
blijft. Evenementen kunnen wat D66 betreft prima op zondag!

Doe waar je goed in bent!
Het is belangrijk dat het kunstaanbod in Ede onderscheidend is binnen de regio. Zo 
willen we niet met de grotere theaters (zoals Junushoff, de Lampegiet en het theater in 
Arnhem) gaan concurreren om publiek. Ede kan juist uitblinken in andere vormen van 
podiumkunsten zoals theater in een kleinere setting bij Cultura of in de open lucht. Het 
Openluchttheater is een uniek, monumentaal theater in het hart van Ede. Het heeft 
een ongekende sfeer en is geschikt voor bijzondere voorstellingen. Daarom is D66 
voorstander van goed gebruik en adequaat onderhoud van het Openluchttheater, 
uiteraard in nauw overleg met omwonenden.

Ieder cultuurtalent een topdocent
Ieder kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen, vooral in kunst en cultuur! Het 
maakt mensen tot wie ze zijn en geeft glans aan het leven. Het bestaande programma 
‘Muziek in de Klas’ is een goed begin, maar bereikt nog niet alle scholen. D66 wil dit 
uitbreiden door het inzetten van extra middelen voor vakleerkrachten. Op die manier 
stimuleert de gemeente niet het aanbod van cultuur, maar juist de toekomstige vraag! 
Uit gesprekken met het veld komt steeds weer het belang naar voren dat kinderen zo 
vroeg mogelijk in aanmerking komen met cultuur. D66 wil ook dat ieder kind in Ede 
een keer met school naar het Kröller-Müller Museum is geweest.
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Op de middelbare scholen kan de link met de cultuursector verder worden versterkt door 
een betere samenwerking in de gemeente tussen instellingen, scholen en kunstenaars. 
Te denken valt aan een Edes schoolorkest of gezamenlijke theaterproductie. Hiervoor 
wil D66 een dag van de cultuur organiseren met scholen en cultuursector.

Verbinden met cultuur
Cultuur verbindt en D66 wil dat uitdragen. Daarom wil D66 de cultuursector 
betrekken bij het werken aan integratie. Een idee is om in de wijken en dorpen 
culturele ontmoetingsplaatsen te maken waar de bewoners activiteiten ontplooien 
in samenwerking met professionals en kunstenaars. Hierbij kunnen ook de 
cultuurmakelaars van Cultura een rol spelen. Ook de Lokale Omroep Ede heeft hier 
een belangrijke functie om via (nieuws)items Edenaren kennis te laten maken met hun 
omgeving.

Kunst heeft ook waarde op zich
Kunst heeft ook een waarde op zich en is moeilijk in een beleidsstuk te vangen. D66 
wil daarom ruimte geven aan kunstzinnige initiatieven uit de samenleving. Met de 
cultuurmakelaar van het nieuw opgerichte Cultuurfonds is hiervoor een belangrijke 
stap gezet. Bij nieuwe initiatieven zijn kwaliteit en toegevoegde waarde voor de Edese 
samenleving leidend.

Stimuleren van de vraag
Behalve door kunsteducatie kan de vraag naar kunst kan ook op andere manieren 
worden bevorderd. D66 wil kunst meer zichtbaar maken door er ook in citymarketing 
aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld onze prachtige musea. De rol van de lokale 
media (kranten en omroep) is belangrijk en moet behouden of versterkt worden. De 
gemeente kan veel meer uitdragen dat er naast food ook ruimte is voor kunst en 
cultuur in Ede.
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Kunst en cultuur
Speerpunten
•D66 wil extra middelen voor vakleerkrachten muziek op basisscholen;
•D66 wil dat het budget voor kunst en cultuur naar het landelijk gemiddelde 
gaat, met prioriteit voor kunsteducatie en voor nieuwe initiatieven die 
onderscheidend zijn en waarde toevoegen voor de samenleving;
•D66 wil dat het initiatief van gratis reizen naar het Kröller Müller met een 
eenmalige gratis toegang voor elke scholier beschikbaar is;
•D66 wil dat de culturele parels van Ede gebruikt worden in onze 
citymarketing;
•D66 wil dat er de Edese Dag van Cultuur georganiseerd wordt om met 
scholen en instellingen nieuwe culturele samenwerkingen te ontwikkelen;
•D66 wil dat onderzocht wordt of een Edes Schoolorkest kan worden 
opgericht;
•D66 wil dat een cultuurmakelaar ingesteld wordt, die nieuwe initiatieven uit 
de samenleving helpt vormgeven en ook uitnodigt tot nieuwe initiatieven.



Natuur en omgeving: het paradepaard 
van onze gemeente
We streven naar een CO2-neutraal Ede. De routekaart “Ede energieneutraal” is 
echter nog niet zo optimistisch, doordat er een gebrek is aan ruimte voor alle 
duurzame bronnen, zoals zon en wind. Wij denken dat er wel mogelijkheden zijn, 
maar alleen als we het slim aanpakken. Zo zullen we eerst het energieverbruik 
moeten verminderen om het probleem behapbaar te maken. Daarnaast is inzet 
van alle duurzame bronnen zoals omgevingswarmte een must. Dit is dan ook 
een belangrijke aanvulling op de routekaart Ede energieneutraal. We vinden dat 
de inwoners zelf hun energiedrager gas, elektriciteit of warmte moeten kunnen 
kiezen. Daarbij is het dan wel van belang dat deze allemaal CO2-vrij zijn, dus: 
groen gas, groene stroom en duurzame warmte. Met elkaar zullen we ook moeten 
anticiperen op de effecten van de klimaatverandering.

Duurzaamheid in de praktijk brengen rondom het huis
Wees niet alleen duurzaam, maar ook zuinig. Hoe minder energie we met elkaar 
verbruiken, hoe minder windmolens en zonnepanelen er nodig zijn. Dat creëert ruimte 
en we benutten deze ook optimaal. Goed voorbeeld doet volgen, dus we vinden dat 
de gemeente hier zelf een belangrijk aandeel in heeft door het goede voorbeeld te 
geven.
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Met de bestaande woningvoorraad moeten we ook de komende jaren nog vooruit. 
Daarom is het isoleren van bestaande woningen van groot belang. Op korte termijn 
is dit ook rendabel voor eigenaren en huurders. Dit kan een belangrijke stimulans zijn 
om onze inwoners aan te sporen om hun woning te isoleren.
Gebruik de duurzame omgevingswarmte. Met een warmtepomp is die bruikbaar 
voor verwarming: veel extra duurzame energie die voor iedereen aanwezig is! Voor 
nieuwbouw een all-electric warmtepomp: D66 wil nieuwbouw zonder gasnet. In 
bestaande woningen kunnen mensen ook kiezen voor een warmtepomp terwijl de 
gasketel blijft staan voor de koudste winterdagen. Dat spaart veel verbouwingskosten: 
er is dan geen vloerverwarming nodig, en het elektriciteitsnet hoeft ook niet verzwaard.

Ede laten draaien op groene energie
Ede heeft een goed functionerend warmtenet op biomassa. We vinden dat dit 
uitgebouwd moet worden, vooral voor de hoogbouwflats en grote gebouwen die 
moeilijk te verduurzamen zijn. Waar mogelijk gebruiken we ook aardwarmte in het 
warmtenet of op andere locaties. Waar geen warmtenet is, moeten gebouwen voorzien 
zijn van een warmte-koude opslag.
Ede heeft nu twee windmolens, echter is dit aantal nog beperkt voor de grootte van 
onze gemeente. We vinden dat er gekeken moet worden naar de mogelijkheden om 
windmolens onder te brengen bij de bestaande infrastructuur zoals bij wegen en het 
spoor.
Het klimaat verandert en daar zullen we met elkaar op moeten anticiperen. We vinden 
dat de gemeente hierin initiatieven moet stimuleren en steunen, bijvoorbeeld door een 
gemeentelijk energiebedrijf op te richten. Het energieverbruik kan nog op veel meer 
vlakken worden teruggedrongen, zoals door kleine zonnepanelen op lantaarnpalen 
en verkeersregelinstallaties te plaatsen of door toepassing van “slimme” verlichting 
die alleen aangaat wanneer een weggebruiker in de buurt is. Door zo op drie vlakken 
te werken aan duurzaamheid, komen we sneller tot een oplossing tegen lage kosten.

Ede is groen
Ede kent een groot en mooi buitengebied, met belangrijke (historisch) landschappelijke 
waarden. Dit moet in stand blijven. Het buitengebied kent een aantal belangrijke 
functies zoals landbouw, recreatie en natuur. We vinden dat er ingezet moet worden 
op het onderling versterken van deze functies en waarden. Dat kan door verschillende 
maatregelen en beleidslijnen die de gemeente kan bepalen en inzetten. Hiervoor 
moeten de landschapsonderdelen expliciet worden aangewezen. Het is van belang om 
aan te sluiten bij initiatieven van de provincie, het Gelders landschap en particulieren.
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Versterk ons prachtige buitengebied
Ede moet inzetten op kleinschalige en duurzame recreatie zoals wandelen, fietsen, 
paardrijden en kamperen bij de boer. Intensieve recreatie vindt plaats op de minder 
kwetsbare plekken en vooral bij bestaande recreatieparken. Het aantal grootschalige 
recreatieparken, kampeerplaatsen mag niet worden uitgebreid.

We vinden dat er meer ingezet moet worden op duurzame landbouw. Hiermee dragen 
we bij aan het versterken van de landschappelijke kwaliteiten en neemt de druk op de 
natuur af. Boeren zijn ondernemers die op eigen benen moeten staan. Tegelijkertijd 
maken zij deel uit van een bijzondere sector, zij verbouwen ons voedsel. D66 wil 
werken aan een milieu-neutrale landbouw waarin landbouw en natuur in evenwicht 
zijn en de consument goed en gezond voedsel krijgt tegen een eerlijke prijs. Dit geldt 
in het bijzonder voor Ede als onderdeel van Food Valley.

Veranderingen in de sector vormen kansen voor Ede. Agrarische bedrijven in Ede 
moeten zich onderscheiden door het gebruik van moderne technieken om emissies 
te voorkomen en door stallen die qua identiteit, vorm en omvang passen in het 
landschap. De aanwezigheid van de WUR en HBO-opleidingen op agrarisch gebied 
in Ede kunnen helpen om creatieve oplossingen te verzinnen. Duurzame landbouw 
stimuleert ook de recreatie door het vermijden van te grootschalige bouw en door 
kleinschalige landbouw. Wij zijn een 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.

We vinden dat het behoud van groen in de stad en omringende dorpen weer centraal 
moet staan. Daar mag niet op bezuinigd worden. Bomen worden te makkelijk gekapt 
waardoor het groene en dorpse karakter snel verdwijnt. Een beperkte gemeentelijke 
“bomenbank” en het opstellen van de regel ‘nieuw voor oud’ kan hiervoor een 
oplossing zijn.

We willen dat er meer visie en sturing is op de transities die plaatsvinden in het 
buitengebied. Woningbouw op plekken waar dat niet thuishoort, is ons een doorn 
in het oog. Een goede visie op deze plekken en de vormgeving van woningen in het 
buitengebied vormen de inzet van D66 hierbij.

We vinden dat de gemeente meer moet doen aan het stimuleren van afvalscheiding 
en zo streven naar 75% scheiding van afvalstromen. D66 wil daarmee inzetten op 
mogelijkheden tot terugwinning van (schaarse) grondstoffen uit afval. Hierbij moet 
onderzocht worden of elektronica-afval separaat ingezameld kan worden.
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Natuur en omgeving
Speerpunten
•D66 wil dat de gemeente in gesprek gaat met de grote woning- en 
gebouweigenaren voor deelname aan een lokaal isolatieprogramma. We 
streven naar een gemeente met gemiddeld minstens label B;
•D66 wil dat de gemeente haar gebouwen isoleert en organisaties, zoals 
sport- welzijns- en gezondheidsorganisaties stimuleert om hetzelfde te 
doen;
•D66 wil dat er binnen 4 jaar alleen nog maar ledlampen hangen in alle 
(semi-) openbare gebouwen;
•D66 wil dat er een gemeentelijk adviespunt ingesteld wordt voor 
warmtepompen en woningisolatie;
•D66 wil dat de gemeente de plaatsing van zonnepanelen bevordert en 
een einde maakt aan eventuele welstandsbezwaren tegen zonnepanelen 
en buitengevelisolatie;
•D66 wil dat de gemeente het proces start voor het realiseren van nog vier 
windmolens binnen 10 jaar;
•D66 wil dat Ede samenwerkt met het warmtebedrijf om pilots voor 
aardwarmte te ontwikkelen;
•D66 wil niet bezuinigen op groenonderhoud;
•D66 wil dat duurzame landbouw meer gestimuleerd wordt;
•D66 wil een duurzaam gebruik van hulpbronnen stimuleren;
•D66 wil nader onderzoek naar nog intensievere scheiding van afval en 
elektronisch afval.



Een warm hart voor sport
D66 draagt sport in de ruimste zin van het woord een warm hart toe en wil dat zo 
veel mogelijk inwoners van de gemeente Ede de kans hebben om aan sport te 
doen. Sport biedt mensen plezier door actieve deelname of als toeschouwer bij 
sportevenementen. Sport verbindt en brengt mensen samen. Sporten is gezond 
en de maatschappelijke betekenis van sport wordt steeds meer onderkend. D66 
wil dat zoveel mogelijk aangesloten wordt bij het Gelders Sportakkoord: een goed 
sportklimaat doe je samen.

Werk samen met sportaccomodaties
D66 streeft naar duurzame, multifunctionele sportaccommodaties. 
Sportaccommodaties worden vaak zodanig ingericht dat rekening wordt gehouden 
met medegebruik voor gymlessen, onderwijs en culturele en buurtactiviteiten. De 
ontwikkeling van de open clubs en open sportparken wil D66 stimuleren. Hierbij willen 
we stimuleren dat ondernemende verenigingen beheer- en onderhoudstaken op zich 
nemen. Dat betekent een grotere rol voor sportverenigingen met meer invloed en 
zeggenschap over hun accommodaties. Hiervoor willen we een evaluatie van het 
privatiseringsproject Sport Combiproject Peppelensteeg.
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Bij de inventarisatie van sportaccommodaties in de gemeente Ede is er geen aandacht 
besteed aan regionale sportaccommodaties. Daarom willen we dat er onderzoek 
gedaan wordt naar de haalbaarheid van bijvoorbeeld een overdekte regionale 
kunstijsbaan eventueel in combinatie met een zwembad.

Geef sport een plek in de openbare ruimte
D66 wil een voldoende uitnodigende en uitdagende omgeving die aanzet tot meer 
sporten en bewegen. Sportverenigingen moeten gestimuleerd worden om hierop 
in te spelen door een vernieuwend sportaanbod. De openbare ruimte in Ede is bij 
uitstek geschikt voor outdoor sporten en moet hiervoor behouden blijven. Bij het (her)
inrichten van een buurt zien wij graag dat een gezonde leefomgeving, natuur, sport, 
vitaliteit en het ontmoeten van mensen nadrukkelijker met elkaar in verband worden 
gebracht. De nieuwe omgevingswet biedt hiervoor kansen.

Bij het vernieuwen en onderhouden van fietspaden en autoluwe wegen – met name 
in de buitengebieden – willen we dat de gemeente bij het aanbrengen van asfalt waar 
mogelijk rekening houdt met het gebruik door sporters. Goede fietsvoorzieningen 
nodigen bewoners uit om voor kleine afstanden in plaats van de auto de fiets te 
pakken.

Topsport ter inspiratie, breedtesport voor iedereen
Topsport verdient ondersteuning met het accent op talentontwikkeling. Een 
aantrekkelijke lokale topsport en ook lokale topsporters als rolmodel, zijn een grote 
stimulans voor de ontwikkeling van de breedtesport. Topsport is een belangrijk middel 
voor citymarketing en draagt bij aan een interessant vestigings- en verblijfklimaat.

D66 wil investeren in een gezonde leefstijl. Dit voorkomt hogere zorgkosten. Een 
toenemend aantal mensen lijdt aan leefstijlziekten en chronische aandoeningen. Wij 
willen dat een fysiek actieve en op beweging gerichte houding wordt gestimuleerd op 
alle relevante beleidsvelden zoals het onderwijs, sociaal domein, welzijn, leefbaarheid, 
werken en wonen, etc.

Sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht achtergrond, beperking of 
seksuele gerichtheid; een veilig en toegankelijk sportklimaat voorkomt discriminatie 
en intolerantie.

D66 wil dat er minstens 3 uur bewegingsonderwijs is op de basisschool, waarvan 
minimaal 2 uur gegeven door een vakdocent.
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Sport midden in de samenleving en de wijk
Sport en bewegen als activiteit met de sportvereniging als kunnen op verschillende 
manieren bijdragen aan het verminderen van de kwetsbaarheid van uiteenlopende 
doelgroepen in de samenleving en het bevorderen van de saamhorigheid. D66 
steunt het beleid om sportactiviteiten nauwer te koppelen aan andere wijkgebonden 
activiteiten binnen het sociaal domein. Sportverenigingen worden hierbij ondersteund 
vanuit de Stichting Sportservice Ede en in samenwerking met Malkander, wijkbeheer, 
onderwijs, zorgpartijen, fysiotherapeuten en huisartsen. Het doel is een blijvende 
sportdeelname op eigen niveau. We willen dat sportverenigingen hierop zijn ingespeeld 
en een passend, divers aanbod hebben. De open club gedachte sluit hier naadloos 
op aan en juichen wij toe. Aangezien de sportaccommodaties in Ede zijn geclusterd 
in 3 grote sportparken en deze ook in de dorpen bij elkaar liggen kan die lijn worden 
doorgetrokken naar open sportparken.

Vrijwilligers zijn de échte sporthelden
Sportverenigingen draaien op de inzet van talloze vrijwilligers. D66 wil bevorderen dat 
deze verenigingen voldoende professionele ondersteuning krijgen om de continuïteit 
en kwaliteit van de vereniging te vergroten. Dit draagt bij aan meer binding in de 
samenleving en om een passend aanbod in sport en beweging. D66 vindt dat inzet 
van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen zich meer moet richten op de 
sportverenigingen om maatschappelijke taken zelf op te pakken. Dit moet voorzien in 
een betere aansluiting bij de behoeften en actuele situatie.

Sport maakt gezond!
D66 ondersteunt van harte de ambitieuze initiatieven van Foodstad Ede. De verbinding 
sport, bewegen, gezondheid en voeding moet dan wel opgenomen worden in het 
beleidskader. De breedtesport en de topsport zijn hiermee gediend en kunnen van 
nieuwe stimulansen voorzien worden. Aansluiting bij de bestaande samenwerking 
Nationaal Sportcentrum Papendal, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Universiteit 
Wageningen biedt volop extra mogelijkheden.
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Sport en bewegen
Speerpunten
•D66 wil minstens 3 uur bewegingsonderwijs op de basisschool, waarvan 
minimaal 2 uur gegeven door een vakdocent;
•D66 wil een herijking van de taken van buurtsportcoaches; meer gericht 
op sportverenigingen en meer aansluiten bij behoeften en actuele situatie;
•D66 wil het verbinden van sport en bewegen, gezondheid en voeding in 
het beleidskader Foodstad Ede opnemen;
•D66 wil open sportparken met een park-/verenigingsmanager;
•D66 wil sportactiviteiten nauwer te koppelen aan andere wijkgebonden 
activiteiten binnen het sociaal domein;
•D66 wil Topsport ondersteunen en topsportevenementen binnenhalen, 
ook in samenwerking met de provincie Gelderland, zoals de Company 
Sport Games 2021 in Arnhem;
•D66 wil een uitnodigende en uitdagende omgeving die aanzet tot meer 
sporten en bewegen;
•D66 wil een onderzoek naar de haalbaarheid van een overdekte regionale 
kunstijsbaan;
•D66 wil een grotere rol voor sportverenigingen: meer invloed en 
zeggenschap over hun accommodaties.



Veilig & vlot door Ede
D66 wil een duurzaam en toekomstbestendig verkeersbeleid. Keuzevrijheid voor 
inwoners om een vervoermiddel te kiezen staat hierbij centraal. D66 wil dat de 
gemeente zich inzet om de verkeerssituatie, in zowel Ede-Stad als de dorpen, te 
moderniseren. Om de gemeente Ede klaar te maken voor de toekomst wil D66 dat 
er meer ruimte gecreëerd wordt voor het delen van auto’s en fietsen. Hierbij hoort 
ook het verbeteren van de voorzieningen voor de fiets en het openbaar vervoer. 
Mindervalide mensen moeten gebruik kunnen maken van voet- en fietspaden.

Een goed bereikbaar Ede
De bereikbaarheid van het openbaar vervoer met fiets en/of auto (P&R) is van belang 
om de groei van het autoverkeer te beperken. Het nieuwe station gaat een grote 
kwaliteitssprong opleveren voor alle reizigers van en naar Ede met de trein. Daarom 
moeten we in de tussentijd geen reizigers verliezen doordat de voorzieningen nu 
nog ontoereikend zijn. De sociale veiligheid, bereikbaarheid en loopafstand naar het 
station vanaf de huidige, tijdelijke P&R-voorziening zijn op dit moment onvoldoende. 
D66 is voor een directe ontsluiting van de P&R en een andere tijdelijke locatie dichter 
bij het station. Het aantal verkeersdoden in Ede is te hoog in verhouding tot het aantal 
inwoners. We willen dat de verkeersveiligheid wordt verhoogd in zowel Ede-Stad en 
in de dorpen, maar vooral ook buiten de bebouwde kom.
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Bereid je voor op elektrisch rijden!
Om elektrisch rijden te stimuleren zijn voldoende laadpalen nodig in de woonwijken. 
D66 wil dat bij ruimtelijke (her)inrichting dit soort verkeersvraagstukken worden 
meegenomen. Hierbij is het ook van belang voor D66 dat er ruimte komt voor ruimte 
voor deelauto’s en deelfietsen.

Ruim baan voor de fiets
Om fietsen te stimuleren is een verbetering van de fietsvoorzieningen nodig. De 
fietsparkeerplekken bij station Ede-Wageningen moeten worden uitgebreid. Dit 
kan volgens D66 niet kan wachten totdat de bouw van het nieuwe station Ede-
Wageningen is afgerond. Ook het risico op fietsdiefstal is een beperkende factor voor 
het fietsgebruik. Met intensiever (camera-)toezicht kan de schade worden beperkt.

Fietspaden in het buitengebied worden als sociaal onveilig ervaren. Om het gebruik van 
deze fietspaden te stimuleren kan LED-verlichting worden toegepast. LED-verlichting 
is duurzaam waarmee veel CO2-uitstoot kan worden bespaard. Ten slotte is het van 
belang de ontwikkeling van snelfietsroutes, die in de omgeving van Ede plaatsvindt, 
niet te missen. Hiermee kan op regionale schaal autogebruik worden ondervangen en 
wordt aangesloten bij de komst van (snellere) elektrische fietsen.
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Verkeer en vervoer
Speerpunten
•D66 wil een duurzaam Ede waarbij er dient te worden ingezet op duurzame 
vervoermiddelen als elektrische auto’s, openbaar vervoer, fietsen en het 
delen van fietsen en auto’s;
•D66 wil dat mindervaliden ook goed worden bediend met een goede 
kwaliteit van voet- en fietspaden;
•D66 wil betere voorzieningen voor fietsen en auto’s bij station Ede-
Wageningen. Niet alleen na de realisatie van het nieuwe station, maar ook 
daarvoor en tijdens de bouw;
•D66 wil dat inwoners keuzevrijheid hebben en dat daardoor ingezet moet 
worden op het verbeteren van alle vervoermiddelen;
•D66 wil dat de gemeente Ede zich klaarmaakt voor de snelle ontwikkelingen 
in het verkeer;
•D66 wil prioriteit voor de verkeersveiligheid buiten de bebouwde kom. 
Wij willen een onderzoek hoe deze situatie het beste aan te pakken is;
•D66 wil de fietsvoorzieningen verbeteren in Ede en in de buitendorpen 
waarbij aansluiting gevonden wordt op provinciale snelfietsroutes. Dit in 
samenwerking met omliggende gemeenten als Wageningen, Renkum en 
Veenendaal;
•D66 wil meer aandacht voor het terugdringen van fietsendiefstal;
•D66 wil de zandwegen in stand houden wanneer dit mogelijk is;
•D66 wil dat bij ruimtelijke ontwikkelingen de verkeersvraagstukken 
worden meegenomen.



Democratie: De gemeente dichtbij de 
inwoners
In 1966 is D66 opgericht omdat een groep mensen de invloed van de mensen zelf 
op de politiek te klein vond. Die groep mensen bleek erg groot te zijn, want het 
jaar daarna haalde D66 vanuit het niets 7 zetels. Meer dan vijftig jaar later is de 
geloofwaardigheid van de democratie actueler dan ooit. De afgelopen raadsperiode 
zijn goede stappen gezet op initiatief van D66.

Zo is er meer aandacht voor dualisme – is de raad kritisch volger van het college – en 
is de mogelijkheid voor een referendum gemaakt én benut. D66 heeft vertrouwen in 
de eigen kracht van mensen en vertrouwen inwoners toe om invloed te hebben op 
het bestuur. Hiervoor zijn krachtige lokale media een belangrijke voorwaarde, net 
als de erkenning dat de door Edenaren gekozen gemeenteraad het hoogste orgaan 
binnen de gemeente is. Op die manier is de overheid een goede bescherming voor 
individuele rechten en vrijheden. Het betekent de vrijheid voor iedereen, ongeacht 
afkomst, geslacht, geaardheid, overtuiging of geloof.
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Onze kroonjuwelen: een sterke democratie
Van nature is D66 voor een sterke democratie. Zo hebben we in 2015 een referendum 
over de koopzondag gehouden. De uitslag: Ede-stad wilde graag een koopzondag, 
de overige dorpen niet. Als D66 willen we natuurlijk graag dat overal in de gemeente 
de winkels op zondag open mogen, maar wij hebben ons gehouden aan de uitslag. In 
Ede mogen nu de winkels wel open op zondag en in de overige dorpen niet.

Bij een gezonde democratie hoort dat macht gecontroleerd wordt. Daarom moet er 
afstand bestaan tussen het College van B&W en de gemeenteraad, ook wel dualisme 
genoemd. In de raad moet openbaar debat plaatsvinden over prangende kwesties. 
D66 is tegen het voorkoken van besluiten waar coalitiepartijen niet van mogen 
afwijken. De raad moet plannen kunnen bijsturen of zelfs afwijzen als dat nodig is. 
Ook oppositiepartijen moeten betrokken worden bij het bestuur.

Participatieve democratie
In verschillende Nederlandse gemeenten, zoals Groningen, Rotterdam en Wageningen, 
wordt momenteel ervaring opgedaan met de participatieve democratie. Dit kan leiden 
tot een grotere betrokkenheid van inwoners bij hun gemeente en tot vernieuwende 
oplossingen. Op een heel andere schaal is ook het laatste verdrag van Europa uit 
zo’n proces voorgekomen. D66 wil ook in Ede hier graag ruimte voor bieden, op een 
beleidsthema van voldoende gewicht om interessant te zijn voor de deelnemers. Mede 
op initiatief van D66 is hiermee geëxperimenteerd door het project mEdeMaken, met 
wisselend succes. Hiervan moeten we leren om in de volgende raadsperiode nog beter 
de inwoner te betrekken bij de lokale politiek. De zogenaamde ‘boze burger’ wordt op 
deze manier uitgenodigd om uit zijn stoel te komen en actief mee te werken aan een 
oplossing. Dit houdt ook in dat de gemeente proactief en direct communiceert.

Wijk- en dorpsraden
Wijk- en dorpsraden vormen een belangrijke vorm van participatie, zeker in een 
diverse gemeente als Ede. De raden zorgen ervoor dat het lokale geluid doorklinkt 
op het gemeentehuis. Ze vormen ook een kanaal voor de betrokken inwoner. Juist 
bij specifiek lokale onderwerpen zoals de structuurvisie van een dorp, is de input van 
deze raden zeer succesvol. D66 wil graag dat de raden zich versterken en regelmatig 
in gesprek gaan met hun achterban en zich nadrukkelijker laten horen binnen de 
gemeentelijke muren.

35



Gemeentelijke samenwerking niet zonder democratische controle
In de afgelopen jaren zijn gemeenten steeds vaker samen gaan werken voor 
gemeentelijke taken. Afvalverzameling, jeugdzorg, brandweer of ambulances; veel 
van deze taken liggen bij regionale organisaties. Dat is vaak goed, want samen kom 
je verder. Voor de democratische controle is deze spaghettikluwen van bestuurlijke 
organisatie niet altijd goed. Dat is voor D66 wel een keiharde voorwaarde. De 
gemeenteraad moet altijd in controle blijven.

De gemeente als glazen huis
Een keiharde voorwaarde voor een goedwerkende democratie is dat de media en 
inwoners weten hoe de overheid functioneert. Bij misstanden hoort de onderste 
steen boven te komen, maar ook bij reguliere processen kan openheid van zaken veel 
oplossen. Dat betekent dat de gemeenteraad alleen besloten vergadert als er voldaan 
wordt aan keiharde voorwaarden. Ook dient de gemeente zeer terughoudend te zijn 
met het aanmerken van stukken als ‘vertrouwelijk’.
Ondermijning van de lokale democratie is onacceptabel. Er moet hard op worden 
getreden tegen intimidatie.

De lokale democratie in de media
Sterke media horen bij de democratie, maar op lokaal niveau zijn de media vaak 
afwezig. Dit is jammer, want lokale media kunnen de drempel tot de lokale politiek 
verlagen. D66 zet daarom in op versterking van de lokale media. Met name in de 
geschreven pers, tv en sociale media liggen kansen voor meer aandacht voor de 
lokale politiek. Zo nodig kan de politiek bijdragen om de media te versterken.
Speerpunten
•D66 wil meer ruimte voor nieuwe vormen om inwoners meer inspraak te geven, 

zoals de participatiedemocratie, een referendum of een gekozen burgemeester;

•D66 wil een gemeentelijke organisatie waarbij de Edenaar centraal staat en 

actief betrokken wordt bij beleid. De mogelijkheid om in te spreken in de raad 

moet beter worden geregeld;

•D66 wil meer democratische controle bij bovenregionale 

samenwerkingsverbanden;

•D66 wil openbare collegeonderhandelingen, zodat iedereen kan zien hoe het 

beleid van de komende jaren wordt vormgegeven;

•D66 wil dat er alleen onder strikte voorwaarden geheime vergaderingen 

plaatsvinden, als het echt niet anders mogelijk is.
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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