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Voorwoord 
 
 

Beste Edenaren, 

 

Deze gemeenteraad verkiezingen vinden plaats na een heftige tijd. 

Door het coronavirus kwam veel in de Edese samenleving tot stilstand. 

Veel Edenaren werden in onzekerheid gebracht. Daarnaast kwamen 

andere structurele tekortkomingen aan het licht. Edese kinderen 

groeien op met ongelijke kansen in het leven. We kunnen ons niet 

langer verstoppen voor de klimaatcrisis. Veel jongeren maken een 

valse start en komen er niet tussen op de woningmarkt of het lukt hen 

niet een vaste baan te krijgen. 

 

Met conservatieve politiek gaan we deze problemen niet oplossen. Ede 

vraagt om progressieve plannen van politici die niet bang zijn om de 

zaken anders te gaan doen en vooruit te denken. Een gemeente die niet meer bezuinigt, maar juist 

investeert in onderwijs, die de familiebedrijven ondersteunt en banen creëert. Ede vraagt ook om een 

gemeente die het klimaat serieus neemt en geen groene doelen vooruitschuift.  

 

Daarnaast Ede groeit. Wij gaan ons hiervoor inzetten. Door te investeren in een cultureel 

voorzieningenniveau dat past bij een grote gemeente. Door ruimte te geven voor het bouwen van meer 

woningen. Ook als dat vraagt om moeilijke, maar noodzakelijke keuzes zoals in de landbouw en de 

economie. 

 

Wil je in 5 minuten weten waar D66 in Ede voor staat? Lees dan de samenvatting van onze visie en de 

kernpunten. Heb je vragen? Stel ze via https://ede.d66.nl/contact-met-ons/. 

 

D66 wil Ede de ruimte geven om vooruit te gaan. Geef jij ons de ruimte om dit progressieve geluid te 

laten horen in de Edese gemeenteraad en hopelijk ook in een nieuw college van B&W? Laat je stem 

horen en steun D66 op 16 maart! 

  

Stephan Neijenhuis 

 

Lijsttrekker D66 Ede 

 

https://ede.d66.nl/contact-met-ons/
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Samenvatting: onze visie en kernpunten programma 

Bouwen aan een Ede voor iedereen. Daar staat D66 Ede voor in dit verkiezingsprogramma. We 
gaan voor duurzame groei, een schone omgeving, gelijke kansen en inwonerparticipatie. 

Onze gemeente heeft zoveel moois te bieden. Een prachtige omgeving om goed te onderhouden. 
Inwoners die gelijke kansen verdienen. Een gemeente waarin iedereen vrij is en we niemand laten 
vallen. Alle inwoners uit Ede, ondernemers, verenigingen en initiatieven die kleur geven aan onze 
gemeente. In de afgelopen raadsperiode hebben wij juist voor klimaat, onderwijs en economie met 
succes onze stem laten horen. In de komende vier jaar zijn wij bereid om verantwoordelijkheid te 
nemen in het college. Er zijn grote opgaves: woningnood, het klimaat en waarden die veranderen in de 
maatschappij.  

Er moeten nu keuzes worden gemaakt voor de komende generaties. De kinderen die nu geboren 
worden in Ede verdienen dezelfde kwaliteit van leven en omgeving zoals wij die nu genieten.  Dit 
betekent dat we nu moeten investeren in vier belangrijke thema’s: 

Thema 1: Duurzaam bouwen aan de groei van Ede 

D66 wil dat de gemeente ruimte biedt door meer te investeren in betaalbare, duurzame en goede 
woningen. We willen de vele familiebedrijven die Ede heeft verder ondersteunen. Innovatie stimuleren 
en een goede verbinding maken met de EU, investeren in een levendig centrum en goede verbindingen: 
deze voorwaarden voor een goed woon- en werkklimaat verdienen wat ons betreft nog meer aandacht. 
Veel inwoners zoeken een huis; bedrijven in Ede zoeken ruimte om te groeien. En dat kan met aandacht 
voor een beter klimaat: we stimuleren dat woningen circulair gebouwd worden, recyclebaar en met 
materialen uit de omgeving. Nieuwe woningbouw moet goed aansluiten op openbaar vervoer en 
fietspaden.  

Thema 2. Bouwen aan een schone omgeving 

D66 pleit voor een betere balans tussen natuur, landbouw, woningbouw en energievraag. Onze 
prachtige natuur – van Deelerwoud tot De Kraats - heeft ruimte nodig om te kunnen ontwikkelen. De 
Edese omgeving staat echter onder druk. Veel klimaatgrenzen worden nu overschreden. Intensieve 
landbouw heeft een forse impact op fijnstof en stikstof in de lucht. Bovendien moeten we ruimte maken 
voor voldoende betaalbare woningen en de groeiende energievraag.  

Die doelen moeten met elkaar in balans zijn en dat is volgens ons één van de grootste taken voor de 
gemeente Ede in de komende jaren. Zodat we het landschap behouden en versterken voor de komende 
decennia. D66 wil dat natuurgebieden in Ede meer onderling verbonden zijn. De biodiversiteit moet 
worden hersteld. Het is tijd voor een eerlijk verhaal over een vernieuwde landbouw waarmee de lucht 
schoner wordt en de impact van landbouw op de natuur verminderd. 

Thema 3. Bouwen aan gelijke kansen  

D66 wil dat iedereen in Ede gelijke kansen krijgt om het beste uit zichzelf te halen. Een gelijke 
behandeling door middel van goed onderwijs, een gezonde levensstijl en toegang tot werk, ongeacht 
leeftijd, achtergrond of geloof is waar we ons voor willen inzetten. Als gemeente moeten we ons ervoor 
inzetten dat iedereen zich thuis voelt in de mooie gemeente die wij thuis noemen. Edese LHBTI-
inwoners voelen zich niet altijd veilig en geaccepteerd. Minderheden of andere groepen die in de 
verdrukking dreigen te komen, verdienen een overheid die hen ziet, ondersteunt en beschermt.  
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We streven naar een gezonde samenleving waar sport, beweging en gezond eten worden bevorderd en 
waar aandacht is voor de mentale gezondheid van burgers. Investeringen in cultuur en 
sportaccommodaties lopen achter bij het landelijk gemiddelde. We zien een Ede voor ons met een 
groter aanbod in kunst en cultuur dat inwoners verbindt en inspireert. We staan voor goede zorg en 
preventie en veiligheid voor alle inwoners.  

Thema 4. Bouwen aan ruimte voor inwoners om mee te doen 

De inwoners van Ede meer en beter betrekken bij gemeentelijk beleid: we willen de D van D66 tot leven 
laten komen in Ede in de vorm van echte participatie. Democratie is gebouwd op vertrouwen. Het is de 
taak van de gemeente om te blijven investeren in dit vertrouwen.  

Het betrekken van burgers bij gemeentelijk beleid is voor D66 van grote waarde: het leidt tot meer 
ideeën, draagvlak, betrokkenheid en tevredenheid. Daarbij moet de politiek ook goed het algemene 
belang in het vizier houden. Juist in deze dynamische tijd waarin vertrouwen onder druk staat, is er 
meer behoefte dan ooit om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. Dat kan als onze gemeente 
nog actiever werk maakt van inspraak, participatie een vast onderdeel van beleid maakt en echt luistert. 

Thema 1: Duurzaam bouwen aan de groei van Ede 

1.1 Meer woningen en een aantrekkelijke woonomgeving 

 Meer woningen in de stad bouwen.  

 De bouw versnellen van woningen voor starters en senioren (zowel huur als koop). 

 Station Veenendaal-De Klomp hernoemen tot Veenendaal– Ede-West en het gebied voor 

woningbouw ontwikkelen.  

 Circulaire woningbouw. 

 Bekijk goed welk vakantiepark een woonbestemming krijgt. 

 
1.2. De levendigheid terug in Ede Centrum 

 Het winkelgebied aantrekkelijker maken door de leegstand terug te dringen. 
 De gemeente faciliteert samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaars, 

financiers, bewoners en culturele instellingen.  

1.3. Ede als broedplaats voor innovatief ondernemerschap 

● Ondersteun het MKB met een ondernemersdesk.  

● Kijk verder dan alleen agrofood. 

● Regionale, nationale en Europese samenwerking voor versterking innovatie.  

Thema 2: Bouwen aan een schone omgeving 

2.1. Beheer en benut het landschap 

● De gemeente bevordert de vorming van de verschillende landschappen op de Veluwe tot 

één Nationaal Landschap.  

● Bouw in Ede met beleid en behoud de groene corridors.  

● Ede is het “Middelpunt van Nederland”, nieuwe marketing voor duurzame toeristische 

mogelijkheden. 

● Meer beken en houtwallen: tegen fijnstof en voor biodiversiteit.  

● Eerlijke compensatie van de natuur  voor het kappen van bomen.  

● Ede is gastvrij voor de wolf, maar beschermt de schaapskuddes.  
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2.2. De agrariër als beschermer van het landschap 

● Ondersteun agrarische bedrijven in de overgang naar natuurinclusieve landbouw.  

● Stimuleer de verkoop van regionale en biologische producten. 

● De emissies van fijnstof, stikstof en fosfaat overschrijden de normen en vragen  om een 

proactieve aanpak vanuit gemeente, provincie en het rijk.  

● Van boer tot bord: biologische landbouw stimuleren bij agrariër en consument, tot 

minstens 5% van agrarisch grondgebied in Ede.   

 
2.3. Verminder het gebruik van grondstoffen 

 Doel: alle bedrijven in Ede een duurzaam bedrijfsplan om bij te dragen aan minder CO² 
en watergebruik.  

 Verminder energie en watergebruik en stop voedselverspilling bij huishoudens en 
bedrijven. 

 Pak de grootste vervuilende sectoren in de gemeente het eerst aan.  
 Stimuleer hergebruik en recycling met reparatiepunten en meer tweedehandszaken. 

 
2.4. Duurzame en veilige mobiliteit in onze omgeving 

 In Ede en de dorpen verlagen we de algemene snelheidslimiet van 50 naar 30 km/uur. 
 Verlagen van 80 naar 60 km/u op wegen door natuurgebieden. 
 Investeer in veilige fietsroutes.  
 Blijf voldoende openbaar vervoer aanbieden voor de wijken en buitendorpen.  
 D66 verzet zich fel tegen eventuele laagvliegroutes als gevolg van opening van Lelystad 

Airport.  
 Meer laadpalen voor de overstap naar elektrische auto’s.  

Thema 3: Bouwen aan gelijke kansen  

3.1. Onderwijs: ruim baan voor talentontwikkeling 
 D66 wil een ‘rijke schooldag’ voor ieder kind in Ede. 
 Studenten als cruciaal onderdeel van een Ede  dat leeft. 
 Maatschappelijk betrokken onderwijs met de leraar aan het roer. 
 Diversiteit in en van scholen moeten we bewaken. 
 Voorkom achterstanden en ontwikkel integrale kindcentra. 
 Duurzame en gezonde schoolgebouwen als basis voor goed onderwijs.  

 
3.2. Kunst en cultuur voor iedereen 

 Ontwikkel een langetermijnvisie op kunst en cultuur en durf te investeren. 
 Cultuur is van iedereen: stel een cultuurraad in. 

 Kinderen en jongvolwassenen moeten meer in aanraking komen met kunst en cultuur.  

 Houd cultuur bereikbaar voor ouderen. 

 Zet kunst en cultuur ook in voor verbinding en integratie.  

 Lokaal talent verdient vaker een podium. 

 De bibliotheek in Cultura moet ook op zondag open zijn.  

 Eindelijk vaart maken met (meer) cultuur in Frisokazerne. 

 Breng nieuw erfgoed in kaart en behoud het huidige cultureel erfgoed.  

3.3. Diversiteit: een Ede waar iedereen zich thuis voelt  
 Gemeente moet het goede voorbeeld geven op het gebied van diversiteit.  
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 Regenbooggemeente: van symbool naar concreet beleid om LGBTI+ -inwoners te 

ondersteunen. 

 Actieve inburgering: Vanaf dag één krijgen vluchtelingen en migranten een plek en 

mogen meedoen in Ede. 

 

3.4. Gezondheid en welzijn  
 Voorkom grotere problemen in de jeugdzorg en help gezinnen beter en eerder met 

preventie en signalering. 

 Biedt meer maatwerk aan inwoners die hulp nodig hebben om aan werk of 

dagbesteding te komen. 

 Van bijstand naar werk: meer nadruk op coachen en motiveren. 

 Geef wijkteams meer speelruimte. 

 Voorkom onnodige overbelasting en ondersteun mantelzorgers en vrijwilligers. 

 Ouderen van ‘digibeet’ naar ‘digiwijzer’. 

 
3.5. Sport & gezonde leefstijl 

 We willen sport en bewegen meer mogelijk maken voor iedereen.  

 Buurtsportcoaches besteden extra aandacht aan jeugd in kwetsbare wijken. 

 D66 wil een gezonde leefstijl aanmoedigen door de gezonde keuze de aantrekkelijke 

keuze te maken.  

 Toegankelijk groen voor buitensport, met ruimte voor iedereen.  

 Moderne, inclusieve speeltuinen in de wijk als plek om te spelen en te bewegen.  

 D66 wil haalbaarheidsonderzoek voor overdekte ijsbaan met regiofunctie. 

 
3.6. Een veilig Ede  

 Veilige buurten met wijkagenten, meer BOA’s en meer samenwerking.  

 D66 is voorstander van centrale vuurwerkshows op verschillende locaties in Ede en de 

dorpen.  

 D66 pleit voor een goede regulering van softdrugs. 

 Gemeente Ede moet ook veiligheid op de digitale snelweg kunnen garanderen.  

 
Thema 4. Bouwen aan ruimte voor inwoners om mee te doen 
 
4.1. Inspraak 

 D66 wil dat de raad hoorzittingen organiseert voorafgaand aan 

wethoudersbenoemingen.  

 D66 wil een initiatiefrecht voor Edenaren om een raadgevend referendum aan te 

vragen.  

 D66 wil de mogelijkheid van een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling voorleggen 

aan inwoners. 

 
 
 
4.2. Transparantie: de nieuwe standaard  
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 D66 wil een jaarlijkse Democratische APK waarin de raad en het college kritisch 

reflecteren op de stand van de democratie in onze gemeente.  

 D66 wil dat ieder belangrijk besluit wordt voorzien van een lobbyparagraaf. Een 

duidelijk overzicht van de bij het besluit betrokken partijen.  

 D66 wil een duidelijk proces voor vertrouwelijke stukken.  

 
4.3. Participatie: Iedereen doet mee!  

 Onderzoek nieuwe vormen van (digitale) participatie. 

 D66 wil een expertiseloket voor participatie en democratie.  

 D66 wil een ‘recht op rekest’.  

 Dorpsraden en wijk/buurtverenigingen verdienen een actieve participatierol en een 

eigen budget. 

 
4.4. Jongerenraad: het perspectief van de toekomst  

 Maak beleid met impact op jongeren samen met de jongerenraad.  

 Laat jongeren kennismaken met de lokale democratie.  
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1. Duurzaam bouwen aan de groei van Ede 

 

1.1. Meer woningen en een aantrekkelijke woonomgeving 

Een aantrekkelijke woonomgeving bestaat wat D66 betreft uit een betaalbare woning, een 

groene omgeving, goede faciliteiten en goede bereikbaarheid. Door de prachtige woonomgeving 

die onze gemeente is, weten velen Ede te vinden als hun nieuwe thuis. Niet alleen onze prachtige 

natuur, maar ook onze goede bereikbaarheid en ons goede openbaar vervoer maken Ede een 

geliefde woonplaats. Om te voldoen aan de woningvraag en om iedereen een passend en 

betaalbaar thuis te kunnen bieden moet er wat D66 gebouwd worden. Wat D66 betreft doen we 

dat meer in de stad, met hoogbouw waar mogelijk, levensloopbestendig, circulair en met 

behoud van natuurgebieden. 

● Meer woningen in de stad en niet in de natuur. Maak van overtollige kantoren en winkels 

woningen. Laat hoogbouw toe, maar niet te dicht bij de natuur. Ontwikkel nieuwe, aantrekkelijke 

locaties om te wonen: ga creatief om met de ruimte binnen in de stad en verplaats 

bedrijventerreinen in de stedelijke omgeving naar de randen van de bebouwing. 

 

● Versnel de bouw van woningen voor starters en senioren. D66 wil gemeentelijk beleid voor 

doorstroming in de woningmarkt, zowel in de stad als in de dorpen. Dan kunnen meer starters 

een woning huren of kopen. Senioren krijgen zo meer kans om een levensloopbestendige woning 

te vinden, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen als zij dat willen.  

 

● ‘Het volgende station is Veenendaal - Ede-West’. Het intercitystation Veenendaal-De Klomp 

staat op Edes grondgebied, maar wordt beperkt door Edenaren gebruikt. Wij zien voor ons dat 

het station omgedoopt wordt tot Veenendaal – Ede-West. D66 wil dat rond het station een 

gebied voor wonen en werken wordt ontwikkeld, met goede snelverbindingen voor fiets of met 

de bus naar Ede-Stad en het buitengebied.  

 

● Bouw circulair. Nieuwe woningen moeten zoveel mogelijk worden gebouwd met grondstoffen 

die 100% recyclebaar zijn en dus opnieuw als grondstof gebruikt kunnen worden. Zo voorkom 

je schadelijke uitstoot naar lucht, water en bodem. De gemeente heeft daarbij een 

voorbeeldfunctie, dus dit geldt ook voor bijvoorbeeld gemeentelijke sportaccommodaties. D66 

pleit ervoor dat Ede bij nieuwbouw een ‘materialenpaspoort’ verplicht stelt, vooruitlopend op 

landelijke wetgeving hierover. 

 

● Bekijk goed welk vakantiepark een woonbestemming krijgt. Recreatiewoningen in de 

gemeente Ede worden steeds meer oneigenlijk gebruikt voor permanent wonen en huisvesting 

van arbeidsmigranten. Wij zijn tegen legalisering van wonen op parken in of bij natuurgebieden. 

Als gevolg van bestemmingswijziging naar woning stijgt de waarde van het onroerend goed 

aanmerkelijk. Deze waardestijging wordt tegelijk met de legalisering met de eigenaar verrekend 

en ingezet in een fonds (vergelijkbaar met het bomenfonds), waaruit herstructurering van 

recreatieparken en -woningen wordt gefinancierd (bijvoorbeeld teruggeven aan de natuur). Als 
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er handhaving nodig is, staat daarbij wel de menselijke maat voorop en geldt als prioriteit om 

deze mensen te helpen met een goede alternatieve woning.  

 

1.2. De levendigheid terug in Ede Centrum 

Het centrum van Ede heeft de afgelopen jaren al een aantal positieve impulsen gekregen, zoals 
een nieuwe bestrating, kunst, bomen en bankjes. De leegstand is echter weer een doorn in het 
oog. Een levendig centrum is zeker mogelijk als we kijken naar andere vergelijkbare steden 
zoals Amersfoort en Apeldoorn. D66 Ede heeft het beleid voor een levendig centrum mede 
geïnitieerd: nu moet de gemeente scherpe keuzes maken, samen met ondernemers, 
vastgoedeigenaars, bewoners en bezoekers en de regierol op zich nemen. 

 Het winkelgebied aantrekkelijker maken door de leegstand terug te dringen. Een 

gemeente van 119.000 inwoners verdient een centrum waar je graag komt. Op dit moment zijn 

er te veel leegstaande winkels en liggen de huidige bedrijven te ver uit elkaar. Daardoor is het 

moeilijk de levendigheid te vinden die burgers en bezoekers zoeken. Dit vraagt om budget om 

een compacter, toegankelijker centrum te maken, waar je winkels, horeca, ontmoetingsplekken 

en cultuur op logische plekken bij elkaar vindt. De gemeente investeert dan bijvoorbeeld in het 

uitkopen van eigenaren en het stedenbouwkundig verkleinen van het winkelgebied, 

bijvoorbeeld door bestemmingen te wijzigen van winkel- naar woonbestemming.  

 

 De gemeente faciliteert samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaars, 

financiers, bewoners en culturele instellingen. De gemeente moet sturend optreden om 

ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen elkaar opzoeken voor samenwerking: van 

marktpartijen tot bewoners en culturele instellingen. Een tijdelijke invulling van leegstaande 

winkels geeft ook levendigheid, zoals de ‘Het Goede Ontmoeten’-initiatief in de Vendelstraat, 

waardoor je kan kennismaken met gezond en duurzaam voedsel uit de FoodValley. D66 pleit 

voor creatief gebruik van deze panden voor bijvoorbeeld exposities of als repetitieruimte.  

 

 

 

 

 

1.3. Ede als broedplaats voor innovatief ondernemerschap 

De economie in onze regio is veel groter en internationaler dan we vaak denken. De gemeente 
Ede focust op agrifood en dat levert de regio veel op. Maar er is meer. Ook andere sectoren in 
het midden- en kleinbedrijf verdienen ruimte om te ontwikkelen. De gemeente schept een 
gunstig vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven die bijdragen aan een circulaire en 
duurzame economie. Wij pleiten voor een ondernemersdesk, grensoverschrijdende 
samenwerking en het samenbrengen van kennis in een regionaal platform. 

D66 zet zich ook in voor winkels in dorpen 
Natuurlijk moeten onze dorpen ook een aantrekkelijk winkelbestand behouden. Een voorbeeld 
waarvoor D66 zich heeft ingezet: op ons initiatief is in overleg met Bennekomse ondernemers 
reclamebelasting ingevoerd. Vroeger droegen de grote landelijke ketens niet bij aan 
investeringen in het Bennekomse centrum; door deze wijziging nu wel. 
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 Inrichten van ondernemersdesk. MKB bedrijven zijn goed in ondernemen, maar regels en 

regelingen zijn soms een sta-in-de-weg of worden niet benut. D66 wil een ondernemersdesk die 

ondersteunt bij bijvoorbeeld aanvragen van subsidies (lokaal, regionaal, nationaal en Europees). 

Zo kunnen ondernemers beter gebruik maken van bijvoorbeeld Green Deals van de 

Rijksoverheid. Het beste is om dit regionaal op te pakken, eventueel met Ede als voortrekker.  

Een diepgravende scan van de huidige regeldruk is nodig om te zien waar verlichting mogelijk 

is. De gemeente Ede moet ruimte en faciliteiten creëren voor broedplaatsen, innovatielabs en 

startups. Denk bijvoorbeeld aan innovatieworkshops om het potentieel te ontdekken en bij 

elkaar te brengen.  

 

 Stimuleer regionale, nationale en Europese samenwerkingen. De economie van de 

gemeente Ede is sterk vervlochten met de regio, maar diverse bedrijven opereren nationaal en 

internationaal. D66 wil die grensoverschrijdende samenwerkingen ondersteunen en ziet ook 

kansen voor een regioaanpak voor innovatie en kennisplatforms. Concreet wil D66 verregaande 

samenwerking in de regio met innovatieversnellers als Startlife Wageningen en Barneveld 

Tomorrow. Daarnaast wil D66 zich inzetten voor versterkte samenwerking met Duitse 

gemeenten via de Euregio Rijn-Waal. Op die manier kunnen we ook middelen vanuit de EU 

investeren in onze gezamenlijke arbeidsmarkt of openbaar vervoer. 
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2. Bouwen aan een schone omgeving 

 

2.1. Beheer en benut het landschap 

Juist omdat Ede in Nederland zo’n bijzondere positie inneemt met natuur van belangrijke 
landschappelijke waarde, moeten we er extra zorgvuldig mee omgaan. We willen de 
biodiversiteit, natuur en het landschap promoten en ook herstellen. Wij zoeken naar een balans 
waarbij de recreatiesector, de inwoners, landbouw en natuur beter samengaan.  

● De gemeente bevordert de vorming van de verschillende landschappen op de Veluwe tot 

één Nationaal Landschap. Het is belangrijk om status te verlenen aan het hele landschap dat 

bestaat uit een derde heide, twee derde bossen en 1% stuifzand en ook natte gebieden. Met als 

tussenstadium een nationaal landschap met nationale parken erin. Daarbij krijgt het wild ruim 

baan: grondeigenaren – inclusief Park de Hoge Veluwe - worden gestimuleerd hekken te 

verwijderen.  

 

● Bouw in Ede met beleid en behoud de groene corridors. Het landschap verdient onze 

prioriteit. Dat moet voorop staan in gebiedsgerichte aanpakken. Barrières tussen 

natuurgebieden moeten zoveel mogelijk verdwijnen. In het kader van de Omgevingswet willen 

we groene corridors behouden, zoals tussen Veenendaal-Ede (Grift, de Groene Grens, 

Binnenveld), Lunteren-Ede en Bennekom-Ede. Voor cruciale gebieden, zoals de Koekelt en 

Doesburger Eng, pleiten wij voor het opstellen van een gebiedsgerichte aanpak. Zo kun je met de 

belanghebbende partijen komen tot een gericht plan. Hierbij moet ook goed naar de stem van 

inwoners, wandelaars, sporters en recreanten geluisterd. Zo wordt de wettelijk verplichte 

omgevingsvisie geen papieren tijger, maar een gemeenschappelijke ambitie van iedereen in Ede. 

 

● Ede is het “Middelpunt van Nederland”, nieuwe marketing voor duurzame toeristische 

mogelijkheden. De mogelijkheden voor meer ondernemerschap in de toeristische en 

recreatieve sector moeten worden bevorderd door de gemeente te profileren als ‘het 

Middelpunt van Nederland’, met nadruk op een combinatie van natuur en cultuur. De gemeente 

doet terecht veel moeite om het Edese landschap goed te onderhouden en het aantrekkelijk voor 

toeristen te houden Hierbij zet Ede erop in dat ze meer besteden per dag, ondersteunt dat 

bedrijven en de organisaties meer en betere diensten aanbieden zoals gidsen, outdoor 

activiteiten, eet & drink momenten. Op dit moment ligt het aantal banen in recreatie en toerisme 

in Ede onder het landelijk gemiddelde; met gericht toeristisch beleid moet dit kunnen 

verbeteren. Ede maakt meer budget beschikbaar voor toeristische bestemmingsmarketing. Met 

deze investeringen vinden we het gerechtvaardigd om waar nodig ook een redelijke 

toeristenbelasting te vragen.  

 

● Meer beken en houtwallen: tegen fijnstof en voor biodiversiteit. Het fijnstofgehalte in de 

gemeente Ede is één van de hoogste in heel Nederland. Langs de A12/A30 daalt veel fijnstof 

neer. Meer houtwallen en andere natuurlijke dooradering tegen fijnstof en voor biodiversiteit. 

Houtwallen, heggen en andere groene aders en stukjes natuur helpen fijnstof te verminderen en 

de biodiversiteit te bevorderen. D66 vraagt de gemeente om actief zulke landschapselementen 
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te plaatsen. Op eigen stukken grond geeft de gemeente het goede voorbeeld. We zien meer voor 

kleine stukjes natuur zoals bosjes in het (agrarisch) buitengebied dan voor louter aanplanten op 

de Veluwe. Beken zoals Valkse beek, Meulunterse  

beek, Lunterse beek en Veenbeek kunnen worden veranderd in groen-blauwe aders door het 

landschap, in samenwerking met het waterschap. Met het waterschap moet de gemeente nog 

meer in gesprek over gezamenlijke inzet voor goed waterbeheer, om minder kwetsbaar te zijn 

voor verdroging.  

 

● Eerlijke compensatie van de natuur voor het kappen van bomen. Met veel ruimtelijke 

opdrachten ontkomen we er niet aan dat er soms  bomen worden gekapt. Wat D66 betreft moet 

de natuur op een eerlijke manier worden gecompenseerd voor deze kap. Dat betekent dat er via 

de Bomenbank een eerlijke waarde toegekend moet worden aan iedere gekapte boom. Op deze 

manier bouwen we aan de groene toekomst van Ede.  

 

● Ede is gastvrij voor de wolf, maar beschermt de schaapskuddes. De wolf hoort van 

oorsprong thuis op de Veluwe en stimuleert biodiversiteit en natuurlijk gedrag van herten. 

Daarbij past wel dat we samen met de provincie bescherming bieden voor schapenhouders 

tegen rondtrekkende wolven op zoek naar een leefgebied. 

 

● Natuurvriendelijk beheer van de openbare ruimte. D66 wil dat het gemeentelijk 

groenbeheer de prioriteit legt bij het versterken van de natuur in de gemeente. Dat gebeurt 

bijvoorbeeld al door de prachtige bloemenweides in de bermen. Verder wil D66 het gebruik van 

gif tot een absoluut minimum beperken en wil D66 dat de gemeente stopt met het gebruik van 

vervuilende fossiele bladblazers.  
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2.2. De agrariër als beschermer van het landschap 
 
In verschillende gebieden in Ede hebben we nog te maken met intensieve landbouw en veeteelt. 
Dat zorgt voor veel druk op natuur en gezondheid. Uiteindelijk is dit ook geen duurzaam 
bedrijfsmodel. D66 vindt dat boeren die zich inzetten voor het landschap en werken aan een 
duurzamer bedrijfsmodel daarvoor beloond mogen worden. We willen agrariërs uitdagen om 
mest te verminderen, minder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te maken en de 
biodiversiteit te versterken. De agrariër als beschermer van het landschap dus. 
 

● Ondersteun agrarische bedrijven in de overgang naar natuurinclusieve landbouw. We 

vragen om een actief beleid van de gemeente. Start met ondersteuning voor de agrariërs rondom 

de erkende natuurgebieden (Natura2000) waar de belasting op de natuur het grootst is en start 

met de bedrijven met de grootste emissie. Faciliteer dat de voorlopers anderen inspireren en 

comfort bieden. Daarbij vragen we van de gemeente heldere richtlijnen bij vrijkomende 

agrarische bedrijfslocaties, zoals het verbouwen tot woningen, omvormen voor toeristische 

mogelijkheden of teruggave aan de natuur. We vragen om een sterke link met de Wageningen 

Universiteit en Foodvalley, waarbij agrariërs in Ede worden ondersteund met hun innovatieve 

ideeën. 

 

● Stimuleer de verkoop van regionale en biologische producten. We willen inwoners veel 

meer betrekken bij voedsel en landbouw door een breder inzet van de voedselraad. Deze 

voedselraad kan denken over gezondere voeding en de herkomst van voedsel. We willen een 

onderzoek hoeveel korte-keten producten worden verkocht op de Edese markt of in 

supermarkten. Supermarkten moeten gestimuleerd worden om in hun schappen meer ruimte te 

maken voor regionale producten. Daarnaast pleiten we voor gerichte campagnes om de Edese 

inwoners te verleiden meer regionaal en biologisch te gaan eten.  

 

● De emissies van fijnstof, stikstof en fosfaat overschrijden de normen en vragen om een 

proactieve aanpak vanuit gemeente, provincie en het rijk. We vragen een actief 

handhavingsbeleid van de gemeente op fijnstof-, stikstof- en fosfaatmaatregelen. Dit vraagt om 

goede samenwerking tussen de gemeente, de provincie en het rijk. Daarnaast vraagt de 

stikstofcrisis om een proactieve houding van de gemeente. Zo kan er samen met boeren gekeken 

worden naar manieren om hun uitstoot terug te brengen en meer natuurinclusief te boeren. Bij 

het afgeven van vergunningen moet ook goed worden gekeken naar de effecten op natuur, 

milieu, uitstoot en alle andere geldende regels.  

 

● Van boer tot bord: biologische landbouw stimuleren bij agrariër en consument. We vragen 

de gemeente om agrariërs te ondersteunen in de opstartfase naar de Europese ‘Van boer tot 

bord’-strategie (als onderdeel van de Green Deal): in 2030 zou 25% van de landbouwgrond voor 

biologisch gebruik moeten zijn. Om het voedselsysteem te verduurzamen, moet niet alleen de 

boer, maar ook de consument in beweging worden gebracht. Ede kan agrariërs al vanaf nu 

helpen met voorlichting en actieve ondersteuning voor verduurzaming van de productie en het 

vinden van een lokale afzetmarkt. Dit betekent voorlichting en actieve ondersteuning voor het 

voldoen aan alle eisen en een markt vinden.  
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2.3. Verminder het gebruik van grondstoffen 

We willen dat Edenaren minder grondstoffen gebruiken en circulaire producten kopen. Dat 
betekent dat producten zo ontwerpen zijn, dat je alle materialen kan hergebruiken nadat ze 
gebruikt zijn. We willen een duurzaam gedragsverandering stimuleren. 

● Doel: alle bedrijven in Ede een duurzaam bedrijfsplan om bij te dragen aan minder CO2 

en watergebruik. Een duurzaam bedrijfsplan is de start voor bedrijven voor deze 

doelstellingen. Ede kan een bedrijfsmakelaar aanstellen voor advisering. Als wettelijk verplichte 

investeringen in verduurzaming niet plaatsvinden, is handhaving ook nodig. Zorg dat het 

energieloket Ede pro-actief naar bedrijven en brancheverenigingen gaat en via de wijkgerichte 

aanpak nog meer inwoners bereikt. Zo werken we samen aan 60% minder CO2 in 2030 en 

minder water.  

 

● Verminder energie- en watergebruik en stop voedselverspilling bij huishoudens en 

bedrijven. Meer voorlichting en ondersteuning is nodig voor betere isolatie, minder 

watergebruik en minder gebruik van plastic verpakkingen. Daarnaast staan we voor een ‘en-en’ 

energiebenadering; ondersteun zowel kleine als grote energie opwekkingen. We willen dat grote 

zonnepanelen op daken van boeren en industrieterreinen kunnen worden aangesloten op het 

net. De eigen gebouwen van de gemeente Ede horen een voorbeeldfunctie te hebben met de 

plaatsing van zonnepanelen. Stimuleer dat de infrastructuur van het warmtenet in publieke 

handen komt, zodat er meer aanbieders kunnen zijn voor betere prijzen..  

 

● Ede moet haar eigen klimaatdoelstellingen halen. In 2018 heeft de gemeenteraad een 

routekaart vastgesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. Van D66 had dat doel ambitieuzer 

mogen zijn, maar het belangrijkste is dat het doel gehaald wordt. In de afgelopen vier jaar zijn 

de doelen voor zonne- en windenergie niet gehaald en naar achteren geschoven in de Regionale 

Energiestrategie (RES). D66 wil de komende jaren vaart maken met het aanleggen van duurzame 

energie. Daarbij gelden wel de voorwaarden dat deze energie goed op het net moet kunnen 

worden aangesloten, rekening moet houden met de biodiversiteit en lokaal eigenaarschap 

gestimuleerd wordt. Zonnepanelen op landbouwgrond kennen niet onze voorkeur, maar zijn 

ook zeker geen taboe voor D66 zolang wij achterlopen in de opwekking van duurzame energie. 

 

● Pak de grootste vervuilende sectoren het eerst aan. Uit analyses op landelijk niveau blijkt 

dat de vlees- en zuivelsector en de textielsector de meest negatieve impact hebben op het milieu. 

De gemeente moet speciaal aandacht besteden aan de verduurzaming van dit soort bedrijven in 

Ede in deze sector. Daarnaast kan de gemeente met voorlichting ook de consumentenvraag naar 

duurzame producten lokaal stimuleren. 

 

 Stimuleer hergebruik en recycling.  We pleiten voor meer punten voor het repareren van 

kapotte machines meer ruimte voor tweedehandswinkels.  
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2.4. Duurzame en veilige mobiliteit 

Het Edese verkeer loopt op veel plekken vast en is onveilig ingericht. Dat zorgt voor 
opstoppingen en gevaarlijke situaties, vooral voor fietsers en wandelaars. Door gericht te 
investeren zorgen we voor betere doorstroming van auto’s. Door fietsen en wandelen veiliger 
en makkelijker te maken zorgen we dat mensen waar mogelijk ook sneller de auto laten staan.  

 Investeer in veilige fietsroutes. De beste manier om mensen meer te laten fietsen is door 

fietsroutes veiliger te maken. Veel wegen zijn nog te veel ingesteld op autoverkeer. Vooral met 

de opkomst van elektrisch fietsen is het noodzakelijk om te investeren in veilige fietspaden via 

de aanleg, verbreding en verbetering. We zetten in op ‘doorfietsroutes’ met de verkeerslichten 

vaker op groen voor fietsers en met voorzieningen zoals bankjes en fietspompen. Bovenaan ons 

lijstje om te investeren in verkeersveiligheid staan de fietsroutes naar scholen. 

 

 In Ede en de dorpen verlagen we de algemene snelheidslimiet van 50 naar 30 km/uur. 

Straten moeten veiliger worden voor fietsers en voetgangers. We zien nog veel te veel 

ongelukken op wegen van 50 km/uur zonder vrij liggende fietspaden. De 50 km/uur kan blijven 

op belangrijke wegen waar vrij liggende fietspaden zijn.  

 

 Verlagen van 80 naar 60 km/u op wegen door natuurgebieden. Autoverkeer zorgt in Ede 

voor veel aanrijdingen met overstekend wild, die voor dieren en mensen gevaarlijk zijn. 

Vermindering van de maximumsnelheid kan veel leed voorkomen. Voor wegen die door 

natuurgebieden lopen (Gelders Natuurnetwerk en Natura 2000) pleiten wij voor verlagen van 

de maximumsnelheid en bijpassende inrichtingsmaatregelen. Bijkomend effect is dat deze 

wegen minder populair worden en dus minder belastend voor de natuur. In aanmerking komen 

o.a. de provinciale wegen Deelen – Hoenderloo (N804), Otterloo – Oud Reemst – Arnhem (N310 

en N311) en de N224 (Arnhem-Ede). De gemeente gaat hiertoe in gesprek met de provincie. Een 

goed voorbeeld is de weg Bennekom – Heelsum (N228), waar dit al is gerealiseerd. 

 

 Blijf voldoende openbaar vervoer aanbieden voor de wijken en buitendorpen. Het 

openbaar vervoer staat onder druk door de terugval in de corona-pandemie. D66 wil dat de 

gemeente invloed uitoefent bij de provincie dat de mogelijkheden voor busvervoer op peil 

blijven. 

 

 D66 verzet zich fel tegen eventuele laagvliegroutes als gevolg van opening van Lelystad 

Airport. Voor D66 is herindeling van het luchtruim noodzakelijk voordat het vliegveld opengaat. 

Daarnaast mag het vliegveld alleen open als daardoor ook echt vluchten verplaatsen vanaf 

Schiphol Airport en niet ten behoeve van nieuwe groei. 

Minder vervuilend verkeer in centrumgebied 
D66 heeft in februari 2021 voorgesteld dat Ede zich aansluit bij een landelijk akkoord om te 
komen tot nul-emissiezones voor bedrijfsvervoer in het centrum. Een paar maanden later heeft 
het college van B en W zo’n nul-emissiezone voorgelegd aan de raad: vanaf 2026 is een nog nader 
te bepalen centrumgebied dan alleen toegankelijk voor bedrijfswagens zonder uitstoot van 
broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes. Dit helpt de luchtkwaliteit te verbeteren 
en het gebied verkeersluw te maken. 
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 Meer laadpalen voor de overstap naar elektrische auto’s. De grote uitstoot van fijnstof is 

onacceptabel en schaadt de gezondheid van Edenaren. D66 stelt drie concrete acties voor om de 

Edese luchtkwaliteit te verbeteren. Meer laadpalen helpt consumenten en bedrijven bij de 

overstap op elektrische auto’s. Daarbij moet wel goed overleg met de buurt plaatsvinden. D66 

wil dat Ede daarnaast meedoet aan het landelijke akkoord zodat bedrijfsvervoer vanaf 2025 of 

2026 emissieloos wordt in het centrum van Ede. Met houtwallen rondom de A12 kan het 

neerkomen van fijnstof in ons milieu verder worden beperkt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Veiliger fietsen door voorstellen D66 
D66 heeft zich ingezet voor een veiliger verkeer. We hebben meermaals gepleit voor het 
investeren in veilige fietspaden en voorstellen te doen voor veiligere alternatieven voor 
schoolfietsroutes in Ede-Oost en bij de Bellestein. We hebben aandacht gevraagd voor 
onveiligheid op de N224. Een plan van aanpak wordt voorbereid voor de N224. Ook het gladde 
fietspad (met zonnepanelen in het wegdek) bij scholengemeenschap Het Streek is door D66 
succesvol onder de aandacht gebracht bij de gemeente.  Naar aanleiding van deze vragen zijn de 
zonnepanelen in het wegdek verwijderd.  
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3. Bouwen aan gelijke kansen voor iedereen 

 

3.1. Onderwijs: ruim baan voor talentontwikkeling 

Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht 
kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten 
volle te benutten. D66 staat ervoor dat iedereen zijn potentieel kan ontwikkelen. 

 D66 wil een ‘rijke schooldag’ voor ieder kind in Ede. D66 wil een ‘rijke schooldag’ voor ieder 
kind in Ede. Ieder kind heeft andere interesses, een andere startpositie en andere kansen. 
Tijdens ‘de rijke schooldag’ is er wat D66 betreft voor ieder kind de mogelijkheid om bezig te 
zijn met sport, cultuur, techniek en natuur. Zo ontdek je als kind wat je hart sneller doet kloppen. 
Met een rijke schooldag krijgen scholieren tijdens en na school meer kansen gezonde en 
maatschappelijk betrokken Edenaren te worden. Waar mogelijk moet de gemeente dit 
bevorderen om vraag en aanbod bij elkaar brengen. Zo kunnen sportverenigingen, culturele 
instellingen en natuurorganisaties in contact gebracht worden met scholen zodat zij samen 
kunnen kijken naar de mogelijkheden tot samenwerking.   
 

 Studenten als cruciaal onderdeel van een Ede dat leeft. Studenten moeten zich tijdens en na 
hun studie thuis voelen in Ede. Ze vormen een bron van kennis voor bedrijven en instellingen in 
de regio, verlevendigen het uitgaansleven en zijn vaak starter van nieuwe (maatschappelijke) 
ondernemingen. Ede moet met een brede visie kijken naar de aantrekkelijkheid voor studenten: 
denk aan culturele activiteiten, evenementen en voldoende studentenwoningen. Er moeten 
meer plekken zijn om rustig te studeren: ruimere openingstijden van Cultura in tentamen- en 
examenperiodes zijn hierin een mogelijkheid. Het aanbod van leer- en stageplekken moet groter 
worden; de gemeente kan dit stimuleren bij netwerken, ondernemerskringen en via 
bedrijfsbezoeken. 
 

 Maatschappelijk betrokken onderwijs met de leraar aan het roer. Stimuleer dat onderwijs 
een sterke link heeft met de maatschappij, met de leraar aan het roer. Zowel binnen het basis- 
als voortgezet onderwijs is het belangrijk dat vakken een link hebben met maatschappelijke 
thema's, zodat kinderen en jongeren betrokken en bevlogen jongvolwassenen kunnen worden. 
Daarvoor is het wat D66 betreft belangrijk dat leraren zo veel mogelijk de ruimte krijgen om 
deze maatschappelijke betrokkenheid op te zoeken.  
 

 Diversiteit in en van scholen moeten we bewaken. Ieder kind moet op school zichzelf kunnen 
zijn en zijn/haar eigen ontwikkeling door kunnen maken, ongeacht geslacht, geloof, etniciteit, 
seksualiteit of genderidentiteit. Dit geldt ook voor passend onderwijs voor laag- en 
hoogbegaafden en acceptatie van kinderen ongeacht hun achtergrond. Wat D66 betreft wordt er 
strak toezicht gehouden op het aanbod en de toegankelijkheid van het onderwijs in Ede. Zo 
garanderen we ieder kind een passende vorm van onderwijs. 
 

 Voorkom achterstanden en ontwikkel integrale kindcentra. D66 wil dat de gemeente en 
basisscholen onderzoeken hoe integrale kindcentra (school, muziek, sport en buitenschoolse 
opvang) kunnen worden ontwikkeld. Voor veel kinderen is groep 1 van het basisonderwijs te 
laat om (taal)vaardigheden nog op te pikken. Daarom wil D66 investeren in onderwijs voor 
peuters met een achterstand. Door scholen en buitenschoolse opvang/activiteiten verder te 
integreren hopen we op meer gelijke kansen tussen kinderen om zich te ontwikkelen en zichzelf 
te kunnen ontdekken.   
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 Duurzame en gezonde schoolgebouwen als basis voor goed onderwijs. Een goed gebouw is 
een voorwaarde voor goed onderwijs en een belangrijke taak van de gemeente. We willen dat 
schoolgebouwen duurzaam zijn, met een prettig en gezond binnenklimaat. Wat D66 betreft 
investeren we in de verduurzaming van schoolgebouwen, zodat onderwijsgeld kan gaan naar  
 
beter onderwijs in plaats van de energierekening. D66 wil niet inleveren op de geplande 
investeringen in de Edese schoolgebouwen uit het Strategisch Huisvestingsplan.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Kunst en cultuur voor iedereen 

In onze gemeente blijven de uitgaven aan cultuur achter bij ambities die passen bij een stad als 
Ede. Daarom zal D66 zich blijvend inzetten voor een stevige culturele sector in Ede. Kunst en 
cultuur inspireert, ontroert en confronteert. Op cultureel gebied heeft Ede een mooi aanbod, 
maar lang niet iedereen komt ermee in aanraking. Ede telt veel kleine musea, 150 
buitenkunstwerken, een wereldberoemd museum met beeldentuin, een openluchttheater, een 
klein theater en een poppodium. Daar moeten we als Ede zuinig op zijn en in blijven investeren. 

 Ontwikkel een langetermijnvisie op kunst en cultuur en durf te investeren. De gemeente 

Ede is de enige 100.000+-gemeente zonder groot theater. Dat maken we gelukkig goed met veel 

andere unieke culturele voorzieningen en mooie theaters, maar dit vraagt wel om actie om die 

voorzieningen in stand te houden. Wat D66 betreft, gaan we in Ede aan de slag met een echte 

lange termijn cultuurvisie. Wat D66 betreft past bij een visie ook de bereidheid om te investeren. 

D66 wil daarom toewerken naar het landelijk gemiddelde van €292 aan uitgaven aan cultuur en 

sport per persoon.  

 

 Impuls voor de podiumkunsten in Ede. Sinds de Reehorst gestopt is met een 

theaterprogramma mist Ede een grote theaterzaal. Als enige van alle 100.000+-gemeenten. 

Cultura voert een mooi programma op, maar de zaal is klein, slechts op concerten ingericht en 

aan verbouwing toe. Dat wil D66 aangrijpen om te zorgen voor een volwaardige theaterzaal die 

past bij de grootte van de gemeente Ede. Verder staat D66 voor een goede culturele invulling 

van parels zoals het Openluchttheater, de Edesche Concertzaal en de Stingerbol. 

 

 Cultuur is van iedereen: stel een cultuurraad in. D66 wil een divers samengestelde 

cultuurraad die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft op haar cultuurbeleid. Met 

zo’n cultuurraad wordt duidelijk wat de behoeftes van inwoners zijn en krijgt de Edese culturele 

sector de stem die het verdient. Daarnaast zou het als platform kunnen dienen voor culturele 

Op op de bres voor schoolgebouwen 
Investeringen in onderwijs (nieuwbouw scholen) worden niet automatisch opgenomen in de 
Edese gemeentelijke begroting. Hierdoor loopt het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 
achter op het afgesproken schema. D66 heeft meermaals aandacht gevraagd voor investeringen 
in nieuwbouw die achterliepen op het schema van het Strategisch Huisvestingsplan. Ten 
opzichte van de programmabegroting zijn vervolgens meermaals investeringen terug naar 
voren gehaald, bijvoorbeeld voor de scholen de Vuurvogel in Ede en de Wingerd (nu: de Plataan) 
in Bennekom. 
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instellingen om gezamenlijke initiatieven te ontplooien en de samenwerking verder op te 

zoeken.  

 

 Kinderen en jongvolwassenen mogen meer in aanraking komen met kunst en cultuur.  

Iedere Edese scholier moet wel een keer in het Kröller-Müller Museum zijn geweest en/of 

hebben genoten van een van onze andere culturele attracties: Dat wil D66 organiseren! Cultuur 

is een pijler onder de rijke schooldag. Ieder kind moet de kans krijgen om zijn/haar creativiteit 

kwijt te kunnen. De gemeente moet  dan ook wat D66 zoveel mogelijk de samenwerking tussen 

scholen en culturele instellingen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan musea bezoeken, 

muzieklessen of andere kunstzinnige activiteiten. 

 

 Zet kunst en cultuur ook in voor verbinding en integratie. Cultuur overbrugt verschillen en 

verbindt mensen, zoals in 2021 in het jongerenproject Meet the ancestors van Cultura en het 

YOUNG concertgebouworkest dat neerstrijkt in Akoesticum. Wat D66 betreft kan het 

verbindende karakter van kunst en cultuur nog meer worden ingezet in bij integratie van 

vluchtelingen maar ook om de verschillende culturele groepen in Ede te verbinden.  

 

 Lokaal talent verdient vaker een podium. Ede is een gemeente met een rijke schaar aan lokaal 

georganiseerde evenementen. Met een snelgroeiend aantal Edenaren wonen ook steeds meer 

talentvolle zangers, dansers, dichters, schilders en andere virtuozen in Ede. Om Edese 

individuen zo veel mogelijk de ruimte te geven, roept D66 de gemeente op om zoveel mogelijk 

podium te bieden aan lokaal talent.  

 

 De bibliotheek in Cultura open op zondagen. De bibliotheek biedt een leven lang leesplezier 

en een fantastische plek om in rust te kunnen studeren. Juist op zondag willen veel mensen lezen 

of studeren, dus D66 wil dat de bibliotheek ook op zondag open gaat. Ook willen we dat Cultura 

in gesprek gaat met studenten en leerlingen voor meer studieruimte, bijvoorbeeld in examen- 

en toetsweken.  

 

 Cultuur op een prominente plek in de Frisokazerne. De Frisokazerne kan een culturele 

hotspot worden in de Veluwse Poort. In het Akoesticum kun je concerten en culturele events 

bijwonen, maar veel Edenaren weten dat amper. Financiële ondersteuning voor het Akoesticum 

en een proactieve cultuuraanpak moeten resulteren in meer betrokkenheid van de Edese 

samenleving bij dit landelijke trainingscentrum voor de cultuur. Er is hiervoor een plan 

aangenomen door de raad, waar D66 daadkracht bij wil zien.   

 

 Breng nieuw erfgoed in kaart en behoud het huidige cultureel erfgoed. In Ede is in het 

verleden veel cultureel erfgoed verloren gegaan. Dat wil D66 voorkomen door het huidige 

erfgoed goed te onderhouden, ’jong erfgoed’ in kaart te brengen en altijd eerst renovatie te 

onderzoeken bij plannen voor sloop van gebouwen. 
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3.3. Diversiteit: een Ede waar iedereen zich thuis voelt  

In Nederland heeft iedereen het recht om zichtbaar zichzelf te zijn. Wat je geslacht, geaardheid, 
overtuiging of huidskleur ook is; niemand heeft het recht de ander op basis van deze kenmerken 
in de vrijheid te beperken. Als samenleving moeten we ons er met z’n allen voor inzetten dat 
iedereen zich thuis voelt in de mooie gemeente Ede die wij thuis noemen.  Minderheden of 
andere groepen die in de verdrukking dreigen te komen, verdienen een overheid die hen ziet, 
ondersteunt en beschermt. 

 De gemeente moet het goede voorbeeld geven op het gebied van Diversiteit. Racisme en 

discriminatie komen nog te veel voor in onze samenleving. De gemeente Ede kan een actievere 

houding aannemen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Zo moet volgens D66 het uitgangspunt 

zijn dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de Edese samenleving. D66 wil anoniem 

solliciteren mogelijk maken bij de gemeente Ede en zal toezien op de uitvoering van het Charter 

Diversiteit, waar het college in 2020 zijn handtekening onder heeft gezet.  

 

 Regenbooggemeente: van symbool naar concreet beleid om LGBTI+ -inwoners te 

ondersteunen. We willen een actieve houding voor het LHBTI-emancipatiebeleid in Ede. De 

LHBTI+-inwoners van onze gemeente hebben het nog te vaak moeilijk. Nog veel te vaak horen 

we verhalen over discriminatie, uitsluiting of zelfs geweld. Edese LHBTI-inwoners voelen zich 

niet altijd veilig en geaccepteerd. Uit onderzoek van de provincie Gelderland blijkt dat meer dan 

40% van de LHBTI-inwoners van Oost-Nederland zich onveilig voelt. Een brede coalitie van 

partijen heeft in de afgelopen raadsperiode een eerste stap gezet met het ondersteunen van het 

initiatiefvoorstel Regenbooggemeente. D66 zal toezien op een actief beleid dat er zo kan uit zien: 

D66 wil dat de gemeente het gesprek actief opzoekt met sportverenigingen, scholen en 

geloofsgemeenschappen over hun rol bij het verbeteren van de acceptatie van LHBTIers in Ede. 

De gemeente Ede neemt het voortouw door met scholen in gesprek te gaan over hoe seksualiteit, 

genderidentiteit en diversiteit zijn opgenomen in hun lessen. Waar mogelijk zal wat D66 betreft 

de gemeente de organisatie van LHBTI- evenementen faciliteren en stimuleren. D66 wil 

workshops voor ambtenaren om hen bewust te maken van aanspreekvormen en verschillende 

gezinsvormen. D66 wil dat diversiteitsbeleid en LHBTI-emancipatie bij de formatie van het 

college expliciet worden meegenomen als verantwoordelijkheden. D66 wil dat op 4 mei ook 

LHBTI-slachtoffers worden herdacht. 

 

Steun voor cultuur in Ede 
D66 heeft bezwaar gemaakt tegen de korting op de subsidie voor jongerencentrum Astrant. 
Deze bezuiniging is teruggedraaid. Meermaals heeft D66 Ede heeft aandacht gevraagd voor de 
belabberde staat van de Muur van Mussert en het belang van behoud voor een educatieve 
functie. Mede dankzij vragen in de Tweede Kamer van leden Bergkamp (D66) en Kwint (SP) en 
acties van Edese inwoners heeft minister Van Engelshoven de Muur van Mussert aangewezen 
als Rijksmonument. D66 Ede wil dat met educatie aandacht wordt besteed aan deze zwarte 
bladzijden in onze recente geschiedenis. 
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 Vanaf dag één krijgen vluchtelingen en migranten een plek en mogen meedoen in Ede. 

D66 Ede staat voor een actieve inburgering. Of je nu nieuwe Nederlander, statushouder, 

asielzoeker of migrant bent, meedoen in onze samenleving is wat D66 betreft de beste manier 

van integratie. D66 ziet graag dat de gemeente hen zo veel mogelijk ondersteunt in hun 

zoektocht naar een baan. Dit kan bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met werkgevers over het 

accepteren van buitenlandse diploma’s. Daarnaast kan de gemeente kwalificatiecursussen en 

ondersteuning aanbieden bij het beginnen van een eigen bedrijf. Door in te zetten op meedoen 

wil D66 de focus leggen op wat “wel” kan in plaats van wat “niet” kan.  

 
Door daarnaast taalles aan te bieden vanaf dag één bieden we deze nieuwe Edenaren de 

volwaardige kans om hun eigen plek binnen onze gemeente te vinden. Ook goede huisvesting is 

essentieel om hier een goed bestaan op te bouwen. Daarom accepteren we niet dat deze groepen 

worden gebruikt als zondebok voor het woningtekort dat is ontstaan door te weinig sociale huur 

te bouwen. D66 is ook voorstander van humane opvang van asielzoekers, in samenspraak met 

de omwonende. Ook hier ligt wat D66 betreft een focus op meedoen en op wat deze nieuwe 

Edenaren kunnen toevoegen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4. Gezondheid en welzijn  

Of je wieg nu stond in Bennekom, Veldhuizen, Maandereng, Otterlo of Wekerom: iedereen heeft 
recht op een leven in goede gezondheid, ongeacht inkomen of opleiding. We zetten ons ervoor 
in sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Ede terug te dringen. Gezondheid en welzijn 
zijn twee zijden van dezelfde munt. Een gezonde samenleving is een samenleving waarin we 
sport, beweging en gezond eten bevorderen en waar we aandacht geven aan de mentale 
gezondheid van burgers. In de afgelopen jaren hebben gemeenten er veel zorgtaken bij 
gekregen. Deze taken brengen ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee waar we in de 
gemeente Ede bewust en zorgvuldig mee om moet gaan. Zorg moet herkenbaar, dichtbij, 
transparant en vindbaar zijn.  

 Voorkom grotere problemen in de jeugdzorg en help gezinnen beter en eerder met 

preventie en signalering. Kinderen moeten in onze gemeente veilig en gezond kunnen 

opgroeien. Als opgroeien of opvoeden (even) niet goed gaat, kunnen zij en hun ouders of 

opvoeders hulp krijgen. Het is een taak van de gemeente om dat goed te organiseren. Als D66 

zien we dat de stijgende uitgaven en de personeelstekorten in de jeugdzorg om moeilijke keuzes 

vragen. En ook dat de wachtlijsten onaanvaardbaar lang zijn op dit moment. Wij vinden dat 

sterker moet worden geïnvesteerd in vroege signalering en preventie, zodat kwetsbare kinderen 

zo volwaardig mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Zwaardere - en financieel 

kostbaardere - vormen van jeugdzorg kun je mogelijk daarmee beperken. Vlotte en adequate 

samenwerking tussen scholen, politie, wijkteams en zorginstellingen, sportverenigingen is wat 

betreft D66 cruciaal. Kijk samen integraal naar de situatie van het kind en organiseer tijdig goede 

Eindelijk wappert de Regenboogvlag bij het raadhuis 
D66 heeft het initiatief genomen om Ede te laten aansluiten bij de (nu 55) Regenbooggemeenten 
van Nederland. Dit is ondersteund en verder uitgewerkt met andere partijen en daarna in de raad 
aangenomen. Nu is de volgende stap: een beleidsvisie om daadwerkelijk te werken aan meer 
veiligheid en de acceptatie van LHBTI-inwoners. 
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begeleiding en nazorg, zodat kinderen en ouders het normale leven weer zo goed mogelijk 

kunnen oppakken. Uithuisplaatsing zetten we alleen bij uiterste noodzaak in.  

 

 Kwaliteit van zorg vraagt om actie. Om ervoor te zorgen dat Edenaren goede zorg ontvangen, 

moet de gemeente werk maken van goede inkoop en adequaat toezicht. In de bekostiging moet 

ruimte zijn om goed te kunnen samenwerken. Tegelijkertijd moet de gemeente ook 

samenwerken met andere zorginkopers zodat we “zorgcowboys” kunnen weren en de beste 

zorg kunnen inkopen. Daarnaast zijn personeelstekorten een enorm obstakel in het verlenen 

van de juiste zorg. Daarom moeten we het werk van verpleegkundigen en verzorgenden 

aantrekkelijker maken met een goede beloning en minder administratieve lasten. Verder 

moeten we kritisch zijn bij het bekostigen van zorg waarvan de effectiviteit niet is aangetoond.  

 

 Goed oud worden begint bij een passende woning. In Nederland en in Ede is een groot tekort 

aan passende seniorenwoningen en wonen veel ouderen nu nog in een grote en oude woning. 

Dat is dubbel onhandig omdat deze niet levensloopbestendig zijn en er grote behoefte is aan 

zulke woningen onder gezinnen. Met een goede woning kunnen ouderen op verantwoorde wijze 

langer thuis blijven wonen. Dat is belangrijk omdat ouderen dat vaak zelf graag willen, maar ook 

omdat de wachtlijsten voor verpleeghuizen steeds verder groeien. Naast passende 

seniorenwoningen is daarom ook voldoende ruimte nodig voor extra verpleeghuisplekken. Het 

concept “Knarrenhof” is een goed voorbeeld van woningbouw voor ouderen, dat we graag naar 

Ede zouden willen halen. Op die manier kunnen mensen fijn oud worden en komen er ook 

eengezinswoningen vrij voor gezinnen.  

 
 Biedt meer maatwerk aan inwoners die hulp nodig hebben om aan werk of dagbesteding 

te komen. We willen bereiken dat uitstroom naar werk hoger is en dat (parttime) werken loont. 

Daarbij is vertrouwen, een helder overzicht van regelgeving en maatwerk essentieel voor 

omscholing, specifieke begeleiding of jobcoaching. De gemeente maakt een breed palet van 

werkvormen beschikbaar, zoals dagbesteding, vrijwilligerswerk, gesubsidieerd werk en 

plaatsingen op regulier werk. Werkende armen zijn vaak buiten beeld in het gemeentelijke 

minimabeleid, terwijl dit een aanzienlijke groep is. Vooral als er sprake is van kinderen die in 

armoede opgroeien. We vragen extra aandacht vragen voor migranten die maatwerk nodig 

hebben.  

 

 Van bijstand naar werk: meer nadruk op coachen en motiveren. De afgelopen tijd hebben 

we gemerkt dat van steeds strengere regels en handhaving mensen niet sneller aan het werk 

komen. Een uitkering krijgen is een recht en niet een gunst. Aan de andere komen er bij rechten 

ook plichten, zoals het leren van de taal. Daar moet de gemeente dan wel bij helpen uiteraard. 

We vragen dat de uitvoerders een vriendelijke toon in brieven hanteren en de menselijke maat 

hanteren bij de handhaving. Flexibele tijd om deel te nemen voor gesprekken en een coachende 

houding van medewerkers is nodig om mee te denken per persoon. Uit onderzoek van de 

gemeente Wageningen blijkt dat mensen beter meedoen in de samenleving als zij de ruimte 

krijgen om naast hun uitkering vrijwilligerswerk te doen. Of door te werken en daar dan een 

deel van te behouden in plaats van alles te verrekenen met de bijstand. D66 wil daar ook Ede 

meer ruimte voor bieden. 
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 Geef wijkteams meer ruimte. Huisartsen en wijkteams spelen een belangrijke rol bij het vroeg 

signaleren van hulpvragen. Wij pleiten voor zoveel mogelijk ruimte voor laagdrempelige zorg in 

de buurt, met oplossingen die passen bij de wijkbewoners. Het budget voor de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning kent zijn grenzen. Wij vinden dat voor kwetsbare mensen met 

een lager inkomen Wmo-voorzieningen als hulp in het huishouden of een scootmobiel 

beschikbaar moeten blijven. Daarom is D66 voorstander van het weer herinvoeren van een 

inkomensafhankelijke eigen bijdrage of een inkomenstoets voor de Wmo, wanneer dat weer 

mogelijk is. Op die manier komt hulp terecht bij degene die het hardst nodig hebben. 

 

 Voorkom onnodige overbelasting en ondersteun mantelzorgers en vrijwilligers. Een op 

de vier Edenaren is mantelzorger. Een deel van hen is overbelast. De gemeente komt hen 

tegemoet met tijdelijk gratis mantelzorgondersteuning thuis en een financiële waardering. 

Daarnaast is er respijtzorg mogelijk, zodat de mantelzorger even op adem kan komen. D66 vindt 

het belangrijk dat we deze mantelzorgers extra ondersteunen waar dat nodig is. Ook onze 

vrijwilligers in bijvoorbeeld de zorg moeten zich gesteund weten door de gemeente. 

 

 Ouderen van digibeet naar digiwijzer. De oudere van vandaag is niet dezelfde als de oudere 

van morgen. De huidige generatie ouderen heeft vaak nog een achterstand om met digitale 

apparaten en internet om te gaan. De gemeente kan - bijvoorbeeld via Cultura - nog meer 

inzetten op hulp aan deze groep ouderen, zodat zij volwaardig kunnen blijven participeren. De 

‘nieuwe oudere’ is al veel digiwijzer. Deze ‘digiwijsheid’ is onontbeerlijk voor digitale zorg. Bij 

personeelstekorten kan de kwaliteit van de zorg onder druk komen te staan. In de thuiszorg kan 

dan inzet van domotica en andere innovaties een uitkomst zijn, als de doelgroep er voldoende 

mee uit de voeten kan. De gemeente kan hierin een actievere rol pakken om dergelijke innovaties 

te stimuleren. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.5. Sport & gezonde leefstijl 
 

 We willen sport en bewegen meer mogelijk maken voor iedereen. Het percentage 

sportaccommodaties en lidmaatschappen van sportverenigingen ligt in Ede onder het landelijk 

gemiddelde. Van de Edese bevolking voldoet 56 procent aan de beweegrichtlijnen: om het 

landelijk streefgetal van 75% in 2040 te halen, moet dus nog wel wat gebeuren. Sport en 

bewegen is goed voor onze fysieke en mentale gezondheid en vormt een belangrijke 

verbindende rol tussen verschillende groepen in de Edese samenleving. Inwoners van de 

gemeente Ede kunnen meer en beter in beweging komen, bijvoorbeeld door meer ruimte voor 

spelen en actief transport. In goed contact met sportverenigingen en ondernemende 

Geen zwaardere lasten voor mensen met beperking 
Mensen met een chronische ziekte of beperking moeten altijd veel regelen als ze kiezen voor een 
persoonsgebonden budget (pgb) in plaats van zorg in natura. Houders van een pgb wachten elk 
jaar weer met spanning af of de maximumtarieven voor vergoeding gehandhaafd blijven. In Ede 
zouden deze maximumtarieven worden verlaagd. D66 heeft met succes bezwaar gemaakt tegen 
deze bezuiniging in de begroting over 2021. Het college heeft deze voorgenomen bezuiniging 
ongedaan gemaakt.  
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sportaanbieders moeten we werken aan een breder sport- en beweegaanbod waarin jong en 

oud, met of zonder handicap, zich herkent en welkom voelt. 

 

 Buurtsportcoaches besteden extra aandacht aan jeugd in kwetsbare wijken. Jeugd die in 

armoede opgroeit of in kwetsbare buurten woont, heeft een extra zetje nodig op het moment dat 

hun ouders die niet kunnen geven. Daarvoor is meer nodig dan het beschikbaar stellen van de 

‘Ede doet mee’-sportkaart: niet iedereen die daar recht op heeft, kent de mogelijkheden of maakt 

daar gebruik van. Het gaat om maatwerk en kennis van de doelgroep. D66 pleit voor een 

gerichte, motiverende aanpak met buurtsportcoaches en sportieve voorzieningen in de buurt 

die uitdagen tot sporten en bewegen. 

 

 D66 wil een gezonde leefstijl aanmoedigen door de gezonde keuze de aantrekkelijke 

keuze te maken. D66 wil dat de gemeente - naast het stimuleren van sport en bewegen - in het 

kader van de gezonde leefstijl zoveel mogelijk gezond eten bevordert. De Voedselraad Ede kan 

daaraan een goede bijdrage leveren, met haar onafhankelijk gevraagd en ongevraagd advies 

over een gezonde leefomgeving. D66 wil een prominentere rol voor de Voedselraad, en meer 

aandacht voor de verbinding tussen stad en buitengebied op het gebied van gezonde voeding. 

We willen dat bewustwording van een gezonde leefomgeving een speerpunt wordt in de 

gemeente, met activiteiten in de wijk, bij de sportclub, op scholen en in de zorg. De link met Regio 

Foodvalley is daarbij een logische verbinding. 

 

 Toegankelijk groen voor buitensport, met ruimte voor iedereen.  Ede kan nog meer zijn 

status als ideale buitensportgemeente versterken, met bijvoorbeeld sportplaatsen in het groen, 

survivalroutes, uitbreiding van het routenetwerk voor fietsen, paardrijden en hardlopen en 

innovatieve buitensportconcepten . Dit moet met aandacht gebeuren voor alle gebruikers van 

de natuur, zodat ieder tot zijn recht komt en de natuur niet wordt overbelast. Een breder aanbod 

van gidsen verlaagt de drempel voor mensen die niet vanzelfsprekend al de weg naar bos, hei en 

park weten te vinden. 

 

 Moderne, inclusieve speeltuinen in de wijk als plek om te spelen en te bewegen. D66 zal 

hierbij toezien op de adequate uitvoering van het speelbeleidsplan. D66 wil dat de gemeente 

zoveel mogelijk ondersteuning biedt bij het realiseren van een Cruyff Court of Krajicek 

Playground. Speeltuinen in wijken moeten voor kinderen met en zonder beperking toegankelijk 

zijn. 

 D66 wil haalbaarheidsonderzoek voor overdekte ijsbaan met regiofunctie. Ede is een 

grote gemeente en ijsbanen zijn ver weg. Met een overdekte ijsbaan op Edes grondgebied wordt 

voorzien in een behoefte in de regio. Onderzoek hiernaar sleept zich al te lang voort; D66 wil 

serieus onderzoek naar de haalbaarheid en mogelijke locatie. 

 
 
 
 
 
 
 

Beweegruimte voor jong en oud 
Uit onderzoek van Jantje Beton blijkt dat 28 procent van de schoolgaande kinderen minder 
buiten speelt dat ze zouden willen. Een op de acht kinderen speelt nooit buiten! D66 neemt 
spelen dus ook serieus en heeft vaak in de raad gevraagd om een Speelbeleidsplan op te laten 
stellen. Dit was al gepland in 2017, maar nu in 2021 is het eindelijk uitgevoerd, met terecht nu 
ook aandacht voor bewegen in de buitenruimte voor alle leeftijdsgroepen. 
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3.6. Een veilig Ede  

Of je nu in Ede stad of in een van de dorpen woont: het is cruciaal dat je je veilig voelt. Veiligheid 
betekent voor D66 ook dat - naast wijkagent en BOA’s in je buurt - je online privacy ook zoveel 
mogelijk gewaarborgd wordt.  

 Veilige buurten met wijkagenten, meer BOA’s en meer samenwerking. ‘Liever één agent in 

de wijk, dan tien camera’s aan de muur’. D66 gelooft in laagdrempelig aanwezig zijn in de buurt, 

door zowel politie als Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s). In samenwerking met de 

gemeente en welzijnsorganisaties moet veel meer de nadruk liggen op voorlichting en 

aanspreekbaar zijn in de buurt. D66 ziet graag uitbreiding van het aantal BOA’s. Zij houden 

toezicht in wijken en buurten, kunnen handhaven, maar zij zijn ook voor veel bewoners een 

laagdrempelig aanspreek-en informatiepunt. In de Edese veiligheidsaanpak spelen de BOA’s een 

belangrijke rol, maar er moet wel altijd een heldere taakverdeling blijven bestaan met de politie. 

D66 wil niet dat veiligheidsmaatregelen de privacy van burgers in gevaar brengen.  

 

 D66 is voorstander van centrale vuurwerkshows op verschillende locaties in Ede en de 

dorpen. Dergelijke goed georganiseerde evenementen waarborgen een veiliger jaarwisseling 

voor mens en dier en minder uitstoot van schadelijke stoffen. De inwoners van de gemeente 

kunnen meedenken over locatie en uitvoering.  

 

 D66 pleit voor een goede regulering van softdrugs. D66 pleit voor een realistisch 

gemeentelijk softdrugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan. Voorlichting, preventie 

en testbeleid van drugs is absoluut nodig. Gemeenten kunnen in de nabije toekomst deelnemen 

aan een experiment met legale wietteelt en gecontroleerde verkoop; wat ons betreft doet Ede 

hieraan mee. Drugsgerelateerde criminaliteit moeten we tegelijkertijd hard bestrijden. 

 

 Gemeente Ede moet ook veiligheid op de digitale snelweg kunnen garanderen. Voor 

vrijwel alle gemeentelijke diensten moet je persoonlijke gegevens achterlaten, al dan niet met 

DigiD. Als inwoner moet je erop kunnen rekenen dat deze gegevens uitsluitend worden gebruikt 

voor het doel waarvoor je ze hebt aangeleverd. D66 wil een proactief beleid om zo’n veilige 

digitale snelweg te garanderen. Dat kan met een tweejaarlijkse gemeentescan voor 

gegevensbescherming (AVG), goed toezicht op het gebruik van algoritmes en inzet ethische 

hackers om lekken op te sporen. Bij al haar digitale activiteiten moet de gemeente Ede privacy 

van haar burgers centraal stellen.   
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4. Bouwen aan ruimte voor inwoners om mee te doen 

 

4.1. Inspraak: niet horen maar luisteren  

We moeten in Ede de kloof tussen politiek en burger verkleinen. Dat kan door als gemeente 
actief werk te maken van echte inspraak, met participatie als vast onderdeel van beleid en met 
de wil echt te luisteren. 

● D66 wil dat de raad hoorzittingen organiseert voorafgaand aan wethouders -

benoemingen. We moeten altijd blijven nadenken over de manier waarop we lokaal bestuur 

inrichten. De tijd staat niet stil; de democratie ook niet. Hoe kunnen we de band tussen burger 

en politiek versterken? Een concreet voorstel is om na het bereiken van een collegeakkoord, de 

nieuwe wethouders in een hoorzitting te presenteren en te bevragen.  

 

● Inwoners moeten ook een raadgevend referendum kunnen aanvragen. D66 wil een 

initiatiefrecht voor Edenaren om een raadgevend referendum aan te vragen. Op deze manier 

versterken we de lokale democratie. Met het invoeren van het raadplegend referendum heeft 

Ede een eerste stap gezet, maar D66 gaat graag nog een stap verder.  

 

● D66 wil de mogelijkheid van een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling voorleggen 

aan inwoners. Er is al jaren veel discussie over een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod en 

ook in Ede komt een verbod dichterbij. Om bewoners optimaal bij deze discussie te betrekken, 

pleit D66 voor een raadplegend referendum, waarbij partijen zich committeren aan de uitkomst. 

Belangrijk is om vooraf duidelijke spelregels af te spreken, bijvoorbeeld over de drempel voor 

geldigheid en de plek van dorpen en wijken tegen over van het geheel. 

 

4.2. Transparantie: de nieuwe standaard  

Een betrouwbare gemeente neemt haar burgers wat D66 betreft zo veel mogelijk mee in haar 
besluitvormingsproces. Op deze manier kunnen fouten worden voorkomen en biedt de 
gemeente zoveel mogelijk de ruimte om mee te kijken. Wij zien kansrijke mogelijkheden voor 
meer transparantie.  

● D66 wil een jaarlijkse Democratische APK waarin de raad en het college kritisch 

reflecteren op de stand van de democratie in onze gemeente. Reflecteren in een democratie 

is erg belangrijk. Het vermogen om zelfkritisch te kunnen blijven maakt ons een sterke 

democratie. Wat D66 betreft zou er jaarlijks stilgestaan moeten worden bij de werking van onze 

lokale democratie en de stand van participatie. Daarom kiest D66 voor een jaarlijkse 

democratische APK. 

 

● D66 wil dat elk belangrijk besluit wordt voorzien van een lobbyparagraaf. Een duidelijk 

overzicht van de bij het besluit betrokken partijen. Sommige burgers of groepen hebben 

meer mogelijkheden om hun stem te laten horen dan anderen. Lobbygroepen weten hun weg 

goed te vinden, ook in ons lokale democratische proces. Om helder te krijgen wie waar aan tafel 

heeft gezeten, stelt D66 voor om aan belangrijke besluiten een ‘lobbyparagraaf’ toe te voegen.  
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In de paragraaf zou dan een overzicht staan van de organisaties/groepen waarmee is gesproken 

bij de totstandkoming van het betreffende besluit.   

 

● Openbare coalitieonderhandelingen. D66 wil gebruik maken van de ervaringen uit 

Wageningen of de Utrechtse Heuvelrug om de coalitieonderhandelingen meer in de 

openbaarheid uit te voeren. Op die manier is voor iedereen transparant welke keuzes waarom 

gemaakt worden. 

● D66 wil een duidelijk proces voor vertrouwelijke stukken. Vertrouwelijkheid is soms nodig, 

maar alleen bij hoge uitzondering en onder voorwaarden. D66 wil in ieder geval dat er een 

termijn wordt afgesproken, waarna de voorheen vertrouwelijke stukken op een goed vindbare 

pagina openbaar worden gemaakt. D66 wil dat de notulen van de vergaderingen van het College 

en het presidium telkens zo snel mogelijk openbaar en makkelijk vindbaar dienen te worden 

gemaakt. D66 wil dat alle overwegingen op basis waarvan het gemeentebestuur besluiten heeft 

genomen, worden gepubliceerd. 

4.3. Participatie: iedereen doet mee!  

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, een belangrijk gegeven waar de lokale democratie 
zich bewust van moet zijn. Zonder mensen mee te nemen zal de gemeente Edenaren van zich 
vervreemden. Het betrekken van burgers en het inrichten van participatie kan op veel 
verschillende manieren. Binnen de omgevingswet is straks veel meer ruimte voor participatie, 
maar de gemeente moet hier meer over in gesprek met de burgers. Wat D66 betreft haalt de 
gemeente actief ideeën op over hoe de samenwerking met inwoners kan worden vormgegeven. 
Zo werken we richting een meer gedragen participatieaanpak.  

 Onderzoek nieuwe vormen van (digitale) participatie. Bij het inrichten van participatie moet 

er wat D66 betreft worden gekeken naar het breedst mogelijke palet aan mogelijkheden. Zo 

kunnen bijvoorbeeld burgerfora waarin Edenaren op basis van loting plaats zouden nemen een 

adviserende rol oppakken. Daarnaast kan er worden gekeken naar opties voor een 

burgerbegroting. In zo’n soort proces wordt de participatie vanaf het vroegst mogelijkste 

moment opgepakt samen met alle Edenaren 

 

 D66 wil een expertiseloket voor participatie en democratie. De gemeente kan ook een rol 

spelen als katalysator van participatie en zelfbeschikking binnen andere organisaties, met een 

expertiseloket voor participatie en democratie. Dit loket zou alle vragen van Edenaren kunnen 

beantwoorden over democratie, transparantie en participatie.  Daarnaast zou het loket scholen, 

ziekenhuizen en andere organisaties kunnen helpen met informatie over hoe participatie ook 

binnen die organisaties kan worden ingevuld.  

 

 D66 wil een ‘recht op rekest’. Burgers moeten kunnen meebeslissen over de agenda van de 

raad. Een recht op rekest betekent dat inwoners een onderwerp op de agenda van de 

raadsvergadering kunnen zetten met het verzamelen van een aantal handtekeningen, waarna 

moties kunnen worden ingediend. 
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 Dorpsraden en wijk/buurtverenigingen verdienen een actieve participatierol en een 

eigen budget. De dorpsraden, wijk- en buurtverenigingen en hun vrijwilligers bieden de 

gemeente kansen om op wijk- en buurtniveau samen te werken. Denk aan actuele thema’s zoals 

klimaatadaptatie (bijvoorbeeld actie ‘steenbreek’: van verstening naar vergroening van tuinen), 

bereikbaarheid en de wijk ‘van het gas af’. Toch stuiten dorpsraden en wijk- en 

buurtverenigingen vaak op ingewikkelde en langdurige procedures binnen de muren van het 

gemeentehuis. Een duidelijk omschreven rol en een eigen budget helpen om de positie van deze 

belangrijke vrijwilligersorganisaties te verstevigen.  

 

4.4. Jongerenraad: het perspectief van de toekomst  

Wil je toekomstbestendig beleid maken? Betrek dan juist de generatie van de toekomst. D66 wil 
dat jongeren een prominentere rol krijgen in de toetsing van beleid met impact op de toekomst 
. Denk aan thema’s als wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid: het perspectief van jongeren 
is daarbij onmisbaar. De gemeente moet de jongerenraad een prominentere rol geven, ook in 
samenspraak met de gemeenteraad.   

 Maak beleid met impact op jongeren samen met de jongerenraad. De toekomst van Ede is 

de leefomgeving die we als samenleving voor de volgende generatie achterlaten. Jongeren 

moeten volgens D66 veel meer worden betrokken bij het maken van beleid, vooral als het om 

visiestukken gaat over de toekomst van Ede, of over onderwerpen die jongeren raken. De 

jongerenraad kan hierin een belangrijke rol vervullen als intermediair tussen hun achterban en 

gemeenteraad en college. 

 

 Laat kinderen en jongeren kennismaken met de lokale democratie. D66 wil dat de 

gemeente jongeren via scholen actief gaat uitnodigen om kennis te maken met de lokale 

democratie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bouwen aan een Ede voor iedereen - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 

  Verkiezingsprogramma D66 Ede 2022 - 2026  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bouwen aan een Ede voor iedereen - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 

  Verkiezingsprogramma D66 Ede 2022 - 2026  31 

Bouwen aan  
een Ede voor 
iedereen 
 
Laat iedereen vrij, 
maar niemand vallen.  
 
 
 
 
 

Verkiezingsprogramma D66 Ede 2022 - 2026  


