


 

 

VOORWOORD  
 
Beste lezer,  
 
De raadsperiode 2018-2022 zit er alweer bijna op. Nieuwe verkiezingen zijn in aantocht … 
 
De afgelopen twee jaar stonden vooral in het teken van aanpassen aan het dagelijkse 
leven vanwege Covid-19, net als bij ieder ander. Als fractie zijn wij echter met beide 
benen op de grond blijven staan. Vergaderingen waren veelal online. Wij misten het 
publiek en de dynamiek van het debat met elkaar in de zaal.  
 
Wij hopen dat het jaar 2022 weer als vanouds mag zijn, met gezellige drukte in het 
centrum van Ede en in de dorpen, gevulde terrassen en een gezellig uitgaansleven, maar 
bovenal dat onze inwoners tevreden en gezond zijn.  
 
In de nieuwe raadsperiode zullen wij weer gewoon met beide benen op de grond blijven 
staan. In ons programma leest u waar wij voor staan. Wij spreken duidelijke taal, staan 
dicht bij onze kiezers en durven problemen te benoemen. Wij draaien niet om de hete brei 
heen.  
 
Burgerbelangen is geïnspireerd op de politieke visie van Pim Fortuyn. De fractieleden zijn 
voornamelijk Fortuynistisch in hun politieke opvattingen. Burgerbelangen is een rechts 
progressieve partij met de menselijke maat voor zorg en welzijn van onze inwoners. 
 
Burgerbelangen is een partij zonder opgelegde landelijke richtlijnen en daarom 
onafhankelijk in het nemen van besluiten in lokale kwesties. Burgerbelangen is een echte 
lokale partij, maar wel een met een visie. De voornaamste punten van Burgerbelangen 
zijn veiligheid, behoud van de Nederlandse identiteit, historisch erfgoed, geen immigratie 
en AZC’s en een goede leefomgeving voor onze inwoners.  
 
Burgerbelangen is de enige Edese politieke partij die de Nederlandse identiteit hoog in het 
vaandel heeft staan. Burgerbelangen is niet bang om de vinger op de zere plek te leggen. 
Wij zijn duidelijk en spelen geen politieke spelletjes. Hierdoor blijven wij dichtbij onszelf. 
De afgelopen jaren heeft Burgerbelangen als kleine fractie duidelijk een stempel weten te 
drukken op de Edese politiek.  
 
Met twee zetels is het als oppositiepartij niet makkelijk om invloed af te dwingen. Ondanks 
dat hebben wij de afgelopen vier jaar ons op verschillende punten laten horen. Zo is op 
ons initiatief de Nederlandse vlag onderdeel geworden van de raadzaal, is straatintimidatie 
strafbaar in onze gemeente en is Ede aangesloten bij de Nationale Ombudsman. Verder 
was er op ons verzoek een interpellatiedebat over de biomassacentrales in Ede. Wij 
hebben ons hard gemaakt voor de autotunnel in Ede-Zuid, dat eigen inwoners voorrang 
hebben bij het kopen van een nieuwbouwwoning en het afschaffen van voorrang voor 
statushouders op een huurwoning. Het slechte onderhoud van de openbare ruimte hebben 
wij continue aan de orde gesteld. Wij hebben tegen het WFC en de komst van een AZC in 
onze gemeente gestemd. Meer weten? Kijk dan op onze website en Facebookpagina. 
 

 
Ruben van Druiten 
Lijsttrekker Burgerbelangen 

Burgerbelangen belooft u geen concessies te zullen doen op 
immigratie, veiligheid, behoud van erfgoed, een autotunnel 
voor Ede-Zuid en onderhoud van de openbare ruimte. Dit 
zijn principiële punten. Wij zullen ons opnieuw hard maken 
voor de punten die u in dit programma kunt lezen.  
 
Burgerbelangen heeft conservatieve en progressieve punten, 
op basis van een liberale grondslag. Wij zijn er voor 
iedereen en hebben een sociaal hart. Dit ziet u ook 
terugkomen in ons verkiezingsprogramma. Wij hopen dat 
onze fractie in 2022 mag groeien naar drie of vier zetels en 
daarvoor hebben wij uw stem hard nodig! 
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1. BESTUUR 
 
Burgerbelangen wil dat er een beleid gevoerd wordt, waarin de burger centraal 
staat. De gemeente moet dienstbaar zijn voor inwoners en ondernemers. 
 
Het bestuur van de gemeente Ede dient open en transparant te zijn. Ook wil 
Burgerbelangen meer dualisme in de gemeenteraad. 
 
De informatievoorziening van de gemeente moet op peil zijn, zodat voorkomen 
wordt dat burgers contact op moeten nemen voor vragen, waarop het antwoord al 
voorhanden had kunnen zijn. Nieuwe technologie, zoals chatbots kunnen hierbij 
oplossingen bieden, zodat men 24/7 bereikbaar is voor burgers, waarbij veel 
voorkomende vragen zoveel mogelijk geautomatiseerd afgehandeld worden.  
 
Het klantcontactcentrum van de gemeente moet optimaal bereikbaar zijn. Op 
vragen en klachten wordt snel en accuraat gereageerd. Servicegerichtheid staat 
voorop. Ook dient een telefonische wachtrij voorkomen te worden. Daarnaast 
moet er meer ruimte zijn voor een persoonlijk gesprek. 
 
De infrastructuur moet op orde zijn om misbruik en internetfraude te voorkomen. 
 
Burgerbelangen wil vermindering van regeldruk en wil dat het bestuur van Ede 
kostenefficiënt en kwalitatief werkt. Er moet zuinig worden omgegaan met 
belastinggeld van de burgers.  
 
Burgerbelangen is voorstander van zoveel mogelijk participatie van de burgers. 
Communicatie en voorlichting dienen optimaal te zijn.  
 
Burgerbelangen wil ook dat de publicatie van gemeentelijke informatie in de lokale 
krant blijft bestaan. Op deze manier worden alle inwoners goed geïnformeerd, niet 
iedereen kan omgaan met de digitale snelweg.  
 
Inwoners moeten altijd preventief betrokken worden en serieus genomen worden, 
vooral bij grote ingrijpende projecten. Omwonenden dienen tijdig geïnformeerd te 
worden bij plannen die impact hebben op hun directe woonomgeving en proactief 
geïnformeerd te worden wat hun mogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld de 
mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze (het geven van een reactie). 
 
Ede kent verschillende dorpsraden. Burgerbelangen vindt dat zij een belangrijk 
verlengstuk zijn voor de politieke besluitvorming. Burgerbelangen wil wel dat de 
dorpsraden onafhankelijk blijven en niet voor het karretje gespannen worden door 
politieke partijen of door ambtelijke inmenging. 
 
Een verzoek om een enquête of (raadgevend) referendum krijgt de steun van 
Burgerbelangen. Wij hechten veel waarde aan de mening en advies van inwoners.  
 
Burgerbelangen is er voorstander van dat het personeelsbestand van de gemeente 
een afspiegeling is van de Edese samenleving, maar wil geen verplicht 
diversiteitsbeleid. Burgerbelangen pleit ervoor dat de beste kandidaten gekozen 
worden en geen keuzes op basis van afkomst, geslacht of leeftijd. Deze 
zogenaamde ‘positieve’ discriminatie is wat Burgerbelangen betreft ook 
discriminatie. 
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2. OPENBARE ORDE & VEILIGHEID 
 
Burgerbelangen vindt het belangrijk dat iedereen zich in onze gemeente veilig 
voelt.  
 
Politie en afdeling Toezicht  
Burgerbelangen is tevreden over de betrokkenheid van de wijkagenten. Het is 
belangrijk dat de wijkagenten goed zichtbaar zijn en bekend zijn in de wijk.  
 
De politie en afdeling Toezicht van de gemeente dienen zo goed mogelijk 
toegerust te zijn op hun taak. Zij moeten de middelen krijgen die zij nodig 
hebben. Het landelijk tekort aan agenten blijft zorgelijk. Burgerbelangen ziet 
graag ‘meer blauw op straat’. De veiligheid van burgers mag nooit in het geding 
komen vanwege personeelstekort en dat geldt uiteraard ook voor de veiligheid 
van de agenten zelf. Er dient hierop tijdig geanticipeerd te worden. 
  
De komst van camera’s in de openbare ruimte heeft bijgedragen aan de veiligheid 
binnen het uitgaansleven van Ede en de camera’s functioneren als een 
verlengstuk voor de afdeling Toezicht. Burgerbelangen is voorstander van meer 
cameratoezicht als dit noodzakelijk is om de veiligheid te borgen. 
 
Burgers dienen gestimuleerd te worden om aangifte te doen. Burgerbelangen wil 
niet dat mensen weggestuurd worden met het verzoek om géén aangifte te doen 
of om dit later te doen. 
 
Hulpdiensten 
De brandweer van Ede is onderdeel van de Brandweer Gelderland-Midden. 
Burgerbelangen heeft zich – samen met andere partijen – hard gemaakt om de 
brandweerpost in de Stadspoort te behouden, vooralsnog tot 1 januari 2027 of 
totdat de nieuwe kazerne aan de Peppelensteeg operationeel is.  
 
Burgerbelangen steunt de verhuizing van de brandweerkazerne aan de Breelaan 
naar de Peppelensteeg. Wel is een goede en veilige verkeersdeskundige 
afwikkeling noodzakelijk, omdat het een drukke omgeving is met het komen en 
gaan van jongeren naar school, bezoekers van het zwembad en de sportvelden.  
 
Burgerbelangen wil dat er streng opgetreden wordt tegen het doen van loze 
brandmeldingen.  
 
Burgerbelangen vindt het belangrijk dat alle hulpdiensten op elk moment van de 
dag bereikbaar en beschikbaar zijn. Zij dienen na een melding altijd tijdig ter 
plaatse te zijn, ook in de dorpen. Het is ook belangrijk dat de ambulances voldoen 
aan de aanrijtijden. Hier is nog een verbeterslag nodig.   
 
Burgerbelangen accepteert absoluut geen agressie of geweld gericht tegen 
hulpverleners. Dit dient streng bestraft te worden.  
 
Overlast, criminaliteit en handhaving 
In de afgelopen jaren werd Ede geconfronteerd met verschillende soorten van 
overlast en criminaliteit. Burgerbelangen tolereert geen ongeregeldheden en wil 
dat hierop stevig wordt gehandhaafd. Het is belangrijk dat de burgemeester zijn 
bevoegdheden onmiddellijk inzet bij overlast in woonwijken.  
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Zodra er sprake is van overlast dient dit zo spoedig mogelijk de kop ingedrukt te 
worden. Ouders zijn altijd verantwoordelijk als het om minderjarigen gaat. De 
overlast dient zowel met sancties als zorg aangepakt te worden. Als er geen hulp 
geaccepteerd wordt of als er geen verantwoordelijkheid genomen wordt, dient dit 
onmiddellijk aangepakt te worden met harde maatregelen. Politieke correctheid is 
uit den boze. Burgerbelangen wil dat problemen benoemd worden, zodat ze ook 
opgelost kunnen worden.  
 
Ede staat helaas ook bekend om de vele autobranden. Wat Burgerbelangen betreft 
is brandstichting onacceptabel en een zwaar crimineel feit. Burgerbelangen is 
voorstander van een harde aanpak van criminaliteit.  
 
Waakzaamheid blijft nodig voor wat betreft inbraken, autodiefstal en 
fietsendiefstal. Ook (digitale) fraude en ondermijning verdienen blijvende 
aandacht. Het blijft belangrijk om inwoners te blijven waarschuwen alert te zijn.  
 
Drugsbeleid 
Burgerbelangen is geen voorstander van gedoogbeleid, dit veroorzaakt 
verwarring. Burgerbelangen is voorstander van duidelijk vastgestelde regels over 
wat wel en niet mag.  
 
Burgerbelangen ziet graag dat er een structureel gereguleerd beleid voor de 
bestaande coffeeshops komt. Een verbod is geen oplossing. De verkoop zal dan 
geheel in de illegaliteit verdwijnen. Het is naïef om te denken dat als coffeeshops 
verdwijnen, de markt en de vraag ook zullen verdwijnen.  
 
Burgerbelangen is voorstander van een intensieve en structurele voorlichting op 
scholen om jongeren te wapenen tegen de verleiding van drugs. Deze 
voorlichtingsprogramma's dienen zich te richten op jongeren van 11-18 jaar.  
 
Op de verkoop en het bezit van harddrugs moet zeer streng gecontroleerd en 
gehandhaafd worden. Dit geldt ook voor het gebruik van lachgas.  
 
Burgerbelangen constateert een toename van drugscriminaliteit en het dumpen 
van drugsafval in het buitengebied. Burgerbelangen wil dat hiertegen streng 
opgetreden wordt. 
 
Straatintimidatie 
Op initiatief van een voorstel van Burgerbelangen is straatintimidatie sinds 2019 
strafbaar in de gemeente Ede. Het zijn vooral vrouwen, mensen uit de LHBTIQ+ 
gemeenschap en gezagsdragers die steeds vaker met straatintimidatie 
geconfronteerd worden.  
 
Een verbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geeft meer handvatten 
om personen te beboeten. Daarnaast is er géén aangifte nodig, in tegenstelling tot 
een verbod op belediging op bedreiging. Met dit verbod geeft de gemeente Ede 
ook een krachtig signaal af dat straatintimidatie hier ongewenst is. 
Burgerbelangen wil dan ook dat er daadwerkelijk gehandhaafd wordt en niet 
weggekeken wordt, omdat handhaven enigszins lastig kan zijn.  
 
Vuurwerk 
Burgerbelangen is tegen een algeheel vuurwerkverbod en wil de traditie in ere 
houden. Burgerbelangen zal dan ook tegen elk voorstel tot een vuurwerkverbod 
stemmen.  
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Burgerbelangen is voorstander van actieve handhaving op het bezit en afsteken 
van illegaal vuurwerk en op het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane 
tijden. Daarnaast vindt Burgerbelangen voorlichting uitermate belangrijk en is 
Burgerbelangen voorstander van het verplichten van de vuurwerkbril. 
 
 
3. (GE)BOUWEN & WONEN 
 
De huidige woningmarkt staat onder druk, ook in de gemeente Ede. 
 
Huurwoningen 
De wachtlijst voor een sociale huurwoning is lang en de woningen worden met 
voorrang toegewezen aan statushouders. Burgerbelangen vindt dit niet eerlijk 
tegenover andere wachtenden die ook een woning nodig hebben en vaak al jaren 
op de wachtlijst staan. Veel inwoners zijn vervolgens overgeleverd aan de 
duurdere vrije huursector, die voor hen ook vaak onbetaalbaar is. Burgerbelangen 
wil dan ook de voorrang afschaffen, zodat er geen sprake meer is van deze 
tweedeling, welke door gemaakte politieke keuzes is veroorzaakt. Burgerbelangen 
begrijpt dat statushouders dan langer in een AZC verblijven, maar mensen die 
bijvoorbeeld op last van de gemeente een recreatiewoning moeten verlaten, 
hebben uiteindelijk geen dak meer boven het hoofd. 
 
De wachtlijsten moeten korter. Hiervoor zijn naast meer sociale huurwoningen en 
betaalbare huurwoningen ook snelle, creatieve oplossingen nodig. Burgerbelangen 
is daarbij ook voorstander van het transformeren van leegstaande gebouwen en 
kantoren naar woningen.  
 
Burgerbelangen wil ook dat in de dorpen de eigen inwoners voorrang hebben op 
een huurwoning. Nieuwe inwoners in de buitendorpen moeten, vanwege het 
beperkte aanbod, aan kunnen tonen dat zij maatschappelijk gebonden zijn. 
Burgerbelangen zal in de nieuwe raadsperiode opnieuw met een voorstel hiervoor 
komen.  
 
Burgerbelangen is geen voorstander van grootschalige hoogbouw. Hoogbouw 
moet beperkt worden tot het centrum van Ede.   
 
Koopwoningen 
Burgerbelangen heeft – samen met andere fracties – een voorstel gerealiseerd om 
projectontwikkelaars te verplichten om nieuwbouwwoningen eerst (voor een 
periode van drie weken) aan te bieden aan onze eigen inwoners, via de lokale 
media en de gemeentelijke website.  
 
Ook heeft Burgerbelangen – samen met andere fracties – een voorstel 
gerealiseerd om kopers van een nieuwbouwwoning te verplichten de woning zelf 
te bewonen en een anti-speculatiebeding in te voeren, zodat beleggers niet 
massaal de woningen opkopen om deze vervolgens in de vrije sector te verhuren. 
 
Burgerbelangen vindt het belangrijk dat de groei voornamelijk in Ede wordt 
opgevangen en dat in de dorpen voldoende ruimte is voor natuurlijke groei, vooral 
voor eigen aanwas, waar het lastig is voor starters om een woning te kopen. 
Uitbreiding in de dorpen is dus minimaal. 
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Burgerbelangen is tegen een westelijke dorpsuitbreiding in Bennekom, waarbij het 
toch al weinig aanwezige groen in dit deel zal verdwijnen. Het gaat om het gebied 
grenzend aan de Achterstraat, welke ook grenst aan de Nergenase Bosweg, 
waardoor deze monumentale historische toegangsweg ingrijpend zal veranderen.  
 
Burgerbelangen vindt dat er soepel moet worden omgegaan als eigenaren hun 
agrarische grond wil wijzigen naar wonen om een extra woning op eigen grond bij 
te bouwen.  
 
Ook vindt Burgerbelangen de doorstroming van huizenbezitters belangrijk. Er zijn 
situaties waarbij we vaak zien dat de bewoner niet past bij de woning. Een 
veelvoorkomend voorbeeld zijn senioren. Zij wonen alleen of met tweeën in een 
(te) groot huis. Zij willen vaak wel kleiner wonen, maar het ontbreekt aan aanbod. 
Naast de bouw van meer starterswoningen, ligt ook een deel van de oplossing in 
de bouw van extra seniorenwoningen en extra verpleeghuizen.  
 
Burgerbelangen streeft naar een evenwichtige mix tussen goedkopere en duurdere 
woningen verdeeld over de wijken, waar jong en oud ‘naast elkaar’ wonen.  
 
Renovatie 
Renovatieprojecten zijn goed voor de leefbaarheid en zorgen voor betrokkenheid. 
Huizen moeten goed onderhouden worden en verpaupering dient actief bestreden 
te worden.  
 
Burgerbelangen is blij dat de Kop van de Parkweg eindelijk opgeknapt is. Wel 
vindt Burgerbelangen het betreurenswaardig dat niet is gekozen voor renovatie 
van alle oude Jugendstil panden met hun prachtige gevels en dat er alsnog een 
drietal panden gesloopt zijn voor nieuwbouw.  
 
Dit geldt ook voor de Kolkakkerbuurt, een tuindorp uit de jaren 20. Ook hier zijn 
maar 50 historische woningen gerenoveerd en de rest is gesloopt voor 
nieuwbouw. Hiermee is het historische karakter van de wijk verloren gegaan. 
Burgerbelangen heeft zich hier vaak over uitgesproken.  
 
Dezelfde truc heeft zich herhaald bij de Wethoudersbuurt, waar eind 2022 ook 
maar liefst 97 woningen worden gesloopt voor nieuwbouw. Het excuus is opnieuw 
dat de staat waarin de huizen verkeren, sloop noodzakelijk maakt. Wat zegt dat 
over het uitvoerbeleid van woningcorporatie Woonstede? Burgerbelangen heeft 
deze zorgen ook uitgesproken bij het college van B&W.  
 
(Nieuw) Erfgoed 
Burgerbelangen is begaan met het behoud van cultureel erfgoed en heeft zich de 
afgelopen jaren hiervoor ingezet. Dit geldt vooral voor objecten die (nog) geen 
monumentale status hebben, in tegenstelling tot gemeentelijke- en 
rijksmonumenten, welke al beschermd zijn.  
 
Burgerbelangen heeft bijvoorbeeld continue ingezet op behoud van de historische 
voormalige unieke officierspaardenstallen op de kazerneterreinen, die op de 
nominatie voor sloop stonden bij het gemeentebestuur. Dankzij initiatiefnemers 
zijn de paardenstallen inmiddels herontwikkeld tot prachtige woon-werkpanden, 
waar nu onder andere vers brood te koop is.  
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Op verzoek van Burgerbelangen is het in kaart brengen van het jonge culturele 
erfgoed (1965-1985) in het bestuursakkoord 2018-2022 opgenomen. Tot onze 
teleurstelling heeft het huidige college van B&W – ondanks aandringen – verzuimd 
om dit punt daadwerkelijk te bewerkstelligen binnen deze periode. Het staat nu op 
de planning in 2022. Burgerbelangen houdt dit nauwlettend in de gaten.   
 
 
4. Beheer openbare ruimte & leefomgeving 
 
Burgerbelangen vindt dat het onderhoud in de wijken absoluut geen sluitpost mag 
worden. De afgelopen jaren is er veel te veel bezuinigd op het onderhoud van de 
openbare ruimte. Boomspiegels worden niet meer onderhouden en er wordt 
steeds minder gemaaid, met als resultaat dat het onkruid in de wijken welig tiert.  
 
De leefbaarheid in de wijken verslonst, nadat een jaarlijkse bezuiniging van 
500.000 euro op onderhoud is doorgevoerd. Burgerbelangen heeft hiervoor 
gewaarschuwd en zich hier al vaker hard voor gemaakt, maar het was tegen 
dovemans oren gericht. Het is huilen met de pet op. De hoge bermen zijn daarbij 
vaak ook nog gevaarlijk voor het overzicht van autoverkeer en fietsers.  
 
Burgerbelangen vindt dat het onderhoudsniveau weer omhoog moet, de 
bezuiniging moet teruggedraaid worden. Burgerbelangen vindt het geen taak van 
de inwoners om het openbare groenonderhoud uit te voeren. Zij betalen immers 
al via de belasting voor het onderhoud en zijn verantwoordelijk voor hun eigen 
tuintjes.  
 
Burgerbelangen vindt het ook belangrijk dat de gemeente ervoor zorgt dat alle 
trottoirs veilig zijn vooral voor ouderen en mensen met een beperking.  
 
Burgerbelangen wil dat er in iedere buurt centrale buurtplekken, voorzieningen of 
veilige speelplekken zijn voor iedereen, waarbij rekening gehouden wordt met 
minder valide mensen en ouderen. Belangrijk is dat een voorziening ook voldoet 
aan toestellen voor invaliden, denk aan bijvoorbeeld rolstoelschommels.  
 
Burgerbelangen vindt ook de toegankelijkheid van speelplekken belangrijk voor 
kinderen die moeilijk lopen of met een visuele beperking. Zij hebben vaak meer 
baat bij paden van kunstgras of rubberen tegels dan aan een groene inrichting.  
 
Burgerbelangen vindt dat er voldoende ruime en veilige losloopgebieden voor 
honden moeten zijn en niet gelegen langs een drukke weg, zoals aan de Van 
Balverenweg in Bennekom. Ook moet de gemeente voldoende afvalbakken 
plaatsen, waarin hondeneigenaren hun afvalzakjes onderweg kunnen deponeren. 
 
Burgerbelangen heeft al eens aangegeven dat de ergernis rondom laadpalen 
toeneemt in de openbare ruimte. Ineens staat er een laadpaal in de straat en dit 
gaat ten koste van parkeerplekken, waardoor de parkeerdruk oploopt. Bij een 
laadpaal mag tenslotte alleen geparkeerd worden tijdens het opladen.  
 
Burgerbelangen wil dat omwonenden vooraf geïnformeerd worden als de 
gemeente voornemens is om een laadpaal in hun straat of wijk te plaatsen en dat 
overleg hierover kan plaatsvinden. 
 
Burgerbelangen wil ook dat bij het plaatsen van een laadpaal geen bestaande 
parkeerplekken geschrapt worden, zodat de parkeerdruk niet oploopt.  
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Burgerbelangen wil ook geen wildgroei aan laadpalen in woonwijken en wil dit 
beperken tot een maximum. Het leidt tot verrommeling van de openbare ruimte. 
Burgerbelangen wil kijken naar alternatieven, zoals in sommige steden, waar bij 
wijze van proef gebruik gemaakt wordt van lantaarnpalen die fungeren als 
laadpalen en/of het ontwikkelen van (snel)laadstations. 
 
 
5. VERKEER & VERVOER 
 
Ede staat aan de vooravond van een verkeersinfarct. Er zijn slechts twee wegen 
van zuid naar noord. Burgerbelangen vindt het noodzakelijk dat er een autotunnel 
er komt in Ede-Zuid bij de Kerkweg, zodat er weer een makkelijke verbinding is 
naar Ede-Noord en het centrum. 
 
Burgerbelangen wil dat het openbaar vervoer netwerk optimaal is. Alle dorpen 
moeten goed bereikbaar zijn. Vooral bij woon- werkverkeer kan dit 
doorslaggevend zijn bij het vinden van een baan. Bij minder rendabele buslijnen 
pleit Burgerbelangen voor de inzet van kleinere bussen of creatieve oplossingen. 
 
Verkeersveiligheid 
Burgerbelangen wil de doorstroming binnen Ede bevorderen. Verkeerslichten zijn 
niet afgestemd op een groene golf, wat tot opstoppingen leidt. Burgerbelangen wil 
dit graag optimaliseren.  
 
Burgerbelangen wil op de N224 een consequente maximale snelheid invoeren. Dit 
biedt duidelijkheid naar automobilisten en bevordert de doorstroming. Daarnaast 
wil Burgerbelangen de oversteekplaatsen beperken tot een aantal logische en 
veilige plaatsen, door middel van (voetgangers)bruggen of tunnels. De ontstane 
geitenpaadjes moeten worden afgesloten. Met doordachte maatregelen wordt het 
aantal ongevallen beperkt en is de veiligheid optimaal.  
 
Burgerbelangen is geen voorstander van het terugdringen van de maximale 
snelheid op alle wegen en zeker niet naar 30 km per uur. Ongevallen worden vaak 
veroorzaakt door het negeren van de verkeersregels, door rood licht rijden, onder 
invloed van alcohol en/of lachgas rijden en afleiding.  
 
Burgerbelangen vindt het toevoegen van flitspalen nodig op plaatsten waar sprake 
is van gevaar voor de verkeersveiligheid, zoals op gevaarlijke kruisingen, waarbij 
het regelmatig door rood licht rijden veelvuldig voorkomt.  
 
Burgerbelangen wil dat snelheidscontroles gehouden worden op plaatsen waar de 
verkeersveiligheid in het geding is. 
 
Bewegwijzering en verkeerssituaties dienen duidelijk en overzichtelijk te zijn. De 
nieuwe verkeerssituatie bij de Stadspoort verloopt nog niet soepel. Hier moet nog 
een verbeterslag toegepast worden.  
 
Burgerbelangen vindt dat het kruispunt Keesomstraat/Jan Th. Tooroplaan 
ongelijkvloers moet worden. Dit bevordert de doorstroming en biedt voetgangers 
en fietsers de mogelijkheid om sneller over te steken. Ook de problemen met het 
door roodlicht rijden moeten op deze kruising worden aangepakt.  
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Burgerbelangen is geen voorstander van de aanleg van drempels. Drempels 
dragen niet bij aan een levensreddende rit met de ambulance. Verder geven 
drempels overlast (trillingen) voor omwonenden en kunnen zij schade aan 
gebouwen veroorzaken. Burgerbelangen ziet liever wegversmallingen op plekken 
waar dit daadwerkelijk nodig blijkt.  
 
Fietsers en brommers die door het voetgangersgebied rijden op tijden wanneer dit 
niet is toegestaan, zijn een grote ergernis onder de bezoekers en ondernemers 
van Ede-Centrum en winkelcentrum De Bellestein. Burgerbelangen wil dat hier 
vaker op gecontroleerd en gehandhaafd wordt.  
 
Fietsers dienen zich aan de regels te houden. Fietsen met de smartphone in de 
hand is nog dagelijkse kost en ook zijn er nog veel fietsers zonder voor- en/of 
achterlicht in het donker, waardoor zij vrijwel onzichtbaar zijn voor 
automobilisten. Hier mag meer op gehandhaafd worden.  
 
De gemeente dient haar trottoirs, wegen en fietspaden goed te onderhouden en te 
verlichten. Gladheid op fietspaden door vallend blad of vorst moet zoveel mogelijk 
worden voorkomen of bestreden.  
 
Burgerbelangen vindt een uitgebreid strooibeleid belangrijk. Dit dient zich niet 
alleen tot de ‘grote’ wegen te beperken, maar ook de fietspaden en woonwijken 
moeten meegenomen worden, vooral waar seniorenwoningen geconcentreerd zijn. 
De veiligheid dient voor iedereen gewaarborgd te zijn.  
 
Parkeren 
Op initiatief van Burgerbelangen is het parkeren dagelijks na 18.00 uur tot 07.00 
uur en op zondag de hele dag gratis op de gemeentelijke parkeerterreinen in Ede-
Centrum. Burgerbelangen wil dat dit gratis blijft. Burgerbelangen is voorstander 
van gratis parkeren.  
 
Het huidige dagtarief in Ede-Centrum mag niet verhoogd worden. In de dorpen 
blijft het parkeren gratis.  
 
Burgerbelangen wil ook dat het parkeren bij het nog nieuw te bouwen station Ede-
Wageningen gratis blijft. Het invoeren van betaald parkeren geeft overlast in de 
woonwijken en het biedt geen stimulans om te reizen met openbaar vervoer. 
 
Burgerbelangen wil dat de parkeeropbrengsten worden gebruikt om de 
parkeervoorzieningen in stand te houden en te verbeteren. 
 
 
6. IMMIGRATIE & INTEGRATIE 

 
Burgerbelangen ziet onze samenleving niet per definitie als een multiculturele 
samenleving. Wel wonen er mensen met verschillende culturele achtergronden. 
Iedereen is gelijkwaardig. Burgerbelangen gaat ervan uit dat iedereen vrijwillig 
voor Nederland heeft gekozen, met uitzondering van de Molukkers die in 1951 op 
dienstbevel naar Nederland kwamen.  
 
Hoewel verschillende culturen een welkome aanvulling kunnen zijn in de 
samenleving, gaat Burgerbelangen ervan uit dat de Nederlandse wetten, 
kernwaarden en identiteit uitgangspunt zijn. Onze tradities en feestdagen moeten 
blijven bestaan. Uiteraard zijn culturele evenementen een welkome aanvulling.  
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Burgerbelangen heeft als enige fractie tegen de komst van het 
asielzoekerscentrum (AZC) in de Kop van Deelen gestemd en zal ook tegen 
nieuwe voorstellen in de gemeente Ede stemmen. 
 
Burgerbelangen is geen voorstander van het opvangen van asielzoekers of 
vluchtelingen. Nederland is een klein land en we kunnen hier niet de algehele 
wereldproblematiek oplossen door mensen uit andere culturen massaal op te 
nemen. Daarnaast wordt er een te groot beroep gedaan op onze voorzieningen.  
  
Burgerbelangen is voorstander van humane opvang en hulp aan deze mensen in 
hun eigen regio. Feit is dat mensen uit niet westerse culturen vaak moeite hebben 
met het sociaal inmengen in de westerse cultuur. Opvang veroorzaakt daarnaast 
een aanzuigende werking, waar mensensmokkelaars van blijven profiteren. Zij 
maken misbruik van de situatie van mensen die daadwerkelijk in nood zijn. 
 
Burgerbelangen wil niet dat de gemeente ondersteuning en opvang biedt aan 
uitgeprocedeerde asielzoekers of illegale migranten. Zij moeten zo snel mogelijk 
terug naar het land van herkomst. 
 
Kennis van de taal is een vereiste voor een goede integratie. Burgerbelangen vindt 
het belangrijk dat iedere nieuwkomer zich de Nederlandse taal eigen maakt. Daar 
mag ook extra energie door de nieuwkomer ingestoken worden. De nieuwe Wet 
Inburgering treedt op 1 januari 2022 in werking, waarbij de gemeente voortaan 
de regie heeft en zal zorgen voor goede en betaalbare cursussen.  
 
Burgerbelangen vindt dat de bijstandsuitkering gekoppeld mag zijn aan het leren 
van de Nederlandse taal. De wet Taaleis moet actief nageleefd worden.  
 
Burgerbelangen verlangt van statushouders dat zij hun verantwoordelijkheid 
nemen om zich aan te passen aan onze samenleving. Vrijwilligerswerk draagt bij 
aan integratie. De gemeente moet dit stimuleren.  
 
Burgerbelangen waardeert ‘nieuwe’ Nederlanders die de Nederlandse taal zo goed 
mogelijk proberen te beheersen. Het is bewonderingswaardig hoe sommigen in 
korte tijd de taal eigen hebben gemaakt. Het is niet respectvol als mensen die hier 
al jaren wonen nog steeds de taal niet machtig zijn, omdat zij zich niet willen 
inspannen. Taal is de sleutel naar meedoen in de maatschappij.  
 
Burgerbelangen vindt het belangrijk dat bij inburgering aandacht besteed wordt 
aan de kernwaarden van onze vrije westerse cultuur, waaronder de gelijkheid van 
man en vrouw, seksuele geaardheid, de vrijheid van meningsuiting en godsdienst. 
Burgerbelangen wil dat men met deze bewustwording al start in het onderwijs, zo 
ook in de internationale schakelklas. Een duidelijke stellingname is belangrijk.  
 
Organisaties die daadwerkelijk bevorderlijk zijn voor de integratie kunnen wat 
Burgerbelangen betreft op steun van de gemeente rekenen. De gemeente dient 
dit ook actief te controleren.  
 
Burgerbelangen wil niet dat de culturele identiteit benadrukt blijft worden en is 
dan ook geen voorstander van een doelgroepenbeleid. Het zorgt voor een 
parallelle samenleving. Burgerbelangen wil juist dat nieuwkomers zoveel mogelijk 
onderdeel zijn van het dagelijkse leven in Nederland.   
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Het is belangrijk dat we de kracht en vorming van onze (pluriforme) samenleving 
leren kennen en waarderen, zodat onze kinderen vanuit dit vertrekpunt de wereld 
samen verder verkennen. Dit is de verbondenheid die nodig is, ongeacht 
achtergrond en huidskleur, zodat we uiteindelijk samen de Nederlanders zullen 
zijn. 
 
 
7. WERK & INKOMEN 
 
Het hebben van werk is belangrijk voor iedereen. Burgerbelangen vindt het dan 
ook belangrijk dat er verschillend werk voorhanden is voor iedereen en dat 
mensen hun best doen om aan het werk te blijven.  
 
Burgerbelangen vindt het belangrijk dat alleen personen die echt recht op hulp 
hebben worden geholpen. Iedereen moet kunnen deelnemen aan de 
maatschappij. De gemeente dient een duidelijk beleid te voeren over de hulp die 
geboden wordt en wat in ruil daarvoor van de inwoners verwacht wordt. 
 
Helaas zijn er ook inwoners die niet genoeg of geen inkomen hebben om van te 
leven. Zij kunnen in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering, totdat zij 
weer beschikken over inkomen of werk. Uitgangspunt moet zijn om zo spoedig 
mogelijk weer zelfvoorzienend te zijn. In Ede zijn in 2020 meer huishoudens in de 
bijstand ingestroomd, dan dat er uitgestroomd zijn. Dit is zorgelijk.  
 
Burgerbelangen vindt het belangrijk dat een bijstandsuitkering tijdelijk van aard is 
en vindt het van belang dat inwoners met een bijstandsuitkering iets terug doen 
voor de samenleving, een tegenprestatie, in de vorm van passende 
maatschappelijke nuttige activiteiten. Een bijstandsuitkering is tenslotte een 
tijdelijk vangnet, welke door de belastingbetalende samenleving gefinancierd 
wordt.  
 
Wanneer de sollicitatieplicht en tegenprestatie niet nageleefd worden of er sprake 
is van onwil of het vermoeden van fraude, dan wil Burgerbelangen ook dat er 
maatregelen genomen worden, zoals het verliezen van de uitkering. Wel dient 
zorgvuldigheid voorop te staan alvorens over te gaan tot actie.  
 
De gemeente moet ervoor zorgen dat de inwoners die al jarenlang een 
bijstandsuitkering ontvangen goed in beeld zijn en moet hen waar nodig extra 
begeleiding naar werk bieden.  
 
 
8. ZORG & WELZIJN 
 
De afgelopen jaren heeft de gemeente Ede er veel zorgtaken bij gekregen. 
Burgerbelangen vindt het belangrijk dat inwoners goede en kwalitatieve zorg 
ontvangen, dat organisaties onderling goed samenwerken en dat er sprake is van 
goed toezicht door de gemeente op de verschillende aanbieders.  
 
Burgerbelangen maakt zich zorgen om personeelstekorten in de zorg. Het is 
belangrijk om het werk van verpleegkundigen en verzorgenden goed en 
aantrekkelijk te belonen. Burgerbelangen wil in elk geval niet op de zorg 
bezuinigen. 
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Het aantal mantelzorgers in onze gemeente is hoog en de druk op hen is vaak ook 
hoog. Burgerbelangen vindt het belangrijk dat zij extra ondersteund worden indien 
nodig. Burgerbelangen waardeert de tijdelijke mantelzorgondersteuning, de 
financiële waardering en respijtzorg vanuit de gemeente Ede.  
 
Burgerbelangen waardeert ook de vele vrijwilligers en hecht er veel waarde aan 
dat de vrijwilligers op de jaarlijks Nationale Vrijwilligersdag op 7 december extra 
in het zonnetje worden gezet. 
 
Ede kent een goed minimabeleid met goede regelingen voor kinderen die onder de 
armoedegrens leven. Burgerbelangen wil de huidige regelingen in stand houden.  
 
De energieprijzen zijn enorm gestegen. Burgerbelangen maakt zich zorgen om de 
financiële situatie bij huishoudens die onder de minimaregeling vallen én een 
variabel contract hebben bij hun energieleverancier. Samen met enkele andere 
fracties hebben wij voorgesteld om hen een extra jaarvergoeding toe te kennen 
van 250 euro om zo enigszins financiële problemen te voorkomen. Er was geen 
meerderheid voor dit voorstel. Burgerbelangen blijft hier scherp op.  
 
Burgerbelangen vindt het belangrijk dat mensen met een lichamelijke beperking in 
hun wijk kunnen blijven wonen en dat zij zelfstandig aan het werk kunnen, 
waarbij het vervoer goed geregeld is en de werkplekken toegankelijk zijn.  
 
Alle openbare ruimtes en voorzieningen in onze gemeente moeten toegankelijk 
zijn voor minder valide personen. Hier valt nog wel wat te verbeteren. Ook de 
kermis in Ede is op de huidige plek niet toegankelijk voor minder valide personen. 
Burgerbelangen streeft ernaar dat ook ondernemers ervoor zorgen dat hun 
panden goed toegankelijk zijn voor iedereen.  
 
Het aantal verwarde personen is toegenomen. Burgerbelangen vindt het belangrijk 
dat psychische zorg 24 uur per dag beschikbaar is. Beschermd wonen is erop 
gericht om grip te krijgen op het eigen leven. Doel moet zijn om weer zelfstandig 
op eigen kracht vooruit kunnen, al dan niet onder begeleiding.  
 
Burgerbelangen vindt het belangrijk dat psychisch kwetsbare mensen altijd hun 
huisdier kunnen meenemen, aangezien uit onderzoek blijkt dat het meenemen 
van huisdieren een positief effect heeft op psychisch kwetsbare mensen. De 
gezinsopvang en nieuwe locatie Sociaal Pension zijn daar al op ingericht. 
Burgerbelangen vindt dat dit overal mogelijk moet zijn, eventueel met behulp van 
maatwerk.  
 
Als het aan Burgerbelangen ligt slaapt niemand tegen zijn wil op straat. 
Burgerbelangen wil dat er ingezet wordt op preventie, daarnaast moeten er 
genoeg woonvormen en opvangmogelijkheden zijn.  
 
Belangrijk is dat opvang zo kort mogelijk is en het doel is om weer zo zelfstandig 
mogelijk te wonen. Hiervoor zijn voldoende en geschikte woningen nodig. Een 
uitdaging op de toch al krappe woonmarkt.  
 
Mensen met een andere geaardheid dienen veilig en in vrijheid te kunnen leven en 
niet uitgesloten te worden. Burgerbelangen vindt het belangrijk dat de sociale 
acceptatie van LHBTQI-gemeenschap in Ede verbetert. Daarom heeft 
Burgerbelangen ook het voorstel dat Ede een 'Regenbooggemeente’ wordt 
gesteund.  
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Momenteel wordt er een LHBTQI-beleid ontwikkelt. Burgerbelangen wil dat het 
beleid past bij Ede. Burgerbelangen wil geen ‘randstadgekte’. Het beleid moet 
nuchter zijn, met beide benen op de grond. De essentie moet zijn sociale 
acceptatie, veiligheid en emancipatie.  
 
Ouderen krijgen steeds vaker te maken met de digitale wereld. Voor sommigen 
van hen is het moeilijk om hun weg hierin te vinden. Burgerbelangen vindt het 
belangrijk dat de gemeente ouderen faciliteert. 
 
Eenzaamheid komt veel voor onder ouderen. Burgerbelangen wil dat hier oog voor 
is en dat wijkteams vinger aan de pols houden.  
 
Jeugd(zorg) 
De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg. Jeugdzorg dient betaalbaar en 
toegankelijk zijn. Geen enkel kind waarvoor een beroep gedaan wordt op 
jeugdzorg mag in de kou blijven staan. 
 
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor hun kinderen. Als opvoeding niet goed 
dreigt te gaan of er zijn problemen dan wordt hulp geboden. Belangrijk is dat er 
per gezin één plan en één gezicht is. Duidelijkheid en goede communicatie is 
essentieel. Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, dient er 
onmiddellijk ingegrepen te worden.  
 
Preventie is belangrijk, het kan zware problemen voorkomen. Problemen bij 
kinderen moeten tijdig gesignaleerd worden. De sociale teams hebben hierin een 
belangrijke rol en de samenwerking met huisartsen en scholen is belangrijk. De 
coronacrisis raakt ook veel jongeren. Net als ouderen kunnen ook zij eenzaam 
zijn. 
 
Burgerbelangen wil dat jongeren veilig uit kunnen gaan. Op het Museumplein is 
hier voldoende aandacht voor.  
 
Burgerbelangen vindt het ook belangrijk dat de jongeren in de buitendorpen 
kunnen samen komen op een plek waar zij graag met elkaar samen zijn, ook in de 
zogenoemde ‘keten’.  
 
Kinderen en jongeren dienen zich bewust te zijn van de gevaren op internet en 
het maken en sturen van foto’s. Het is belangrijk dat voorlichting plaatsvindt, dit 
in samenwerking met scholen en ouders.  
 
Het is belangrijk om jongeren aan de gemeente Ede te binden. Het is belangrijk 
dat er voldoende voorzieningen, stage- en leerplekken zijn voor jongeren. 
Jeugdwerkloosheid dient bestreden te worden. Ontmoetingsplekken in vertrouwde 
sfeer zijn belangrijk.  
 
 
9. ONDERWIJS 
 
Wij mogen trots zijn op het onderwijs in Ede met scholen die erg goed bekend 
staan in Nederland, zoals de CHE.  
 
Kinderen horen zich veilig te voelen op school en moeten zichzelf kunnen zijn. Ook 
moeten alle schoolgebouwen van een goed binnenklimaat voorzien zijn.  
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Burgerbelangen is geen voorstander van bijzonder onderwijs en stimuleert het 
openbare onderwijs. Wel is er verschil in christelijk- en islamitisch onderwijs. Onze 
samenleving is van oudsher gegrond op waarden en normen uit de joods-
christelijke traditie. Christelijke scholen zijn vaak geseculariseerd en hebben vaker 
aandacht voor diversiteit, cultuur en levensbeschouwing. In tegenstelling tot 
islamitisch scholen dragen zij de fundamentele waarden van onze cultuur over.  
 
Het islamitisch onderwijs is gebaseerd op een levensfilosofie die sinds zeshonderd 
jaar niet is geëvolueerd. Zo zijn regels en afspraken gebaseerd op de Koran en 
Soenna, waardoor de waarden van onze cultuur niet worden overgedragen. 
Burgerbelangen wil geen uitbreiding van het bestaande islamitische onderwijs in 
Ede, waar vooral kinderen uit Veenendaal gebruik van maken. Wij zien de school 
liever opgaan in het openbare onderwijs.  
 
Burgerbelangen zou graag zien dat ‘mensenrechten’ als schoolvak ingevoerd zou 
worden, zodat leerlingen voorgelicht worden over de verschillende rechten in 
Nederland, zoals gelijkheid van man en vrouw en seksuele geaardheid. 
 
Burgerbelangen is geen voorstander van verschillende locaties binnen het primair 
onderwijs. Uitgangspunt moet zijn een hoofd- en eventueel één dislocatie. Onze 
voorkeur gaat uit naar een school gehuisvest onder één dak. Burgerbelangen 
begrijpt dat leegstand soms ingezet wordt en een school tijdelijk gebruik maakt 
van klaslokalen van een andere school. Burgerbelangen wil de afstand tussen die 
scholen minimaal houden. De eigen identiteit van een school gaat verloren 
wanneer een of meerdere groepen ondergebracht worden in een andere school.  
 
Vervoer ten behoeve van speciaal onderwijs dient optimaal te zijn en vergoed te 
worden. Het gaat hier om een noodzakelijke keuze voor een school in verband 
met extra zorg voor het kind. Dit in tegenstelling voor het vervoer van bijzonder 
(religieus) onderwijs. Dit betreft een vrije keuze van de ouders en zij moeten dan 
ook verantwoordelijk zijn voor het vervoer. 
 
Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten moeten (preventief) bestreden blijven 
worden.  
 
Bij veel gezinnen wordt thuis de Nederlandse taal niet of onvoldoende gebruikt en 
kinderen komen op deze manier met een taalachterstand op school. Ouders zijn 
hiervoor verantwoordelijk en moeten hierop aangesproken worden. Scholen 
hebben de afgelopen jaren bezuinigd. De groepen zijn groter geworden en 
leerkrachten hebben minder tijd om één op één met deze kinderen aan taal te 
werken. Bij peuters met een taalachterstand is het belangrijk dat het 
consultatiebureau ouders actief wijst op hun mogelijkheden. Verder dient er volop 
aandacht te zijn voor laaggeletterdheid.  
 
Het is belangrijk dat kinderen op school kennismaken met verschillende 
cultuurvormen en daarbij een bezoek brengen aan de musea in onze gemeente.  
 
 
10. KUNST & CULTUUR 
 
Burgerbelangen is voorstander van een gevarieerd lokaal aanbod op het gebied 
van kunst en cultuur en staat voor het behoud van de eigen lokale cultuurhistorie. 
Het vertellen van het verhaal van Ede dient centraal te staan. Zo is ook militair 
erfgoed uniek voor Ede.  
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Burgerbelangen wil niet bezuinigen op kunst en cultuur, maar zal nieuwe 
initiatieven altijd kritisch beoordelen.  
 
Burgerbelangen heeft tegen de komst van het World Food Center Experience (het 
voedselpretpark sprookje) gestemd. Wij zien de internationale allure waar anderen 
van dromen gewoonweg niet. Het succes is voor een groot deel afhankelijk van 
recreatieve bezoekers en Burgerbelangen denkt dat de grootschalige 
bezoekersaantallen niet gehaald zullen worden. Er is veel geld in geïnvesteerd en 
wij voorzien dat dit een grote verspilling is. 
 
In de voormalige Frisokazerne komt ‘Artbase’, een multimediale tentoonstelling 
gericht op het leven van Helene Kröller-Müller. Burgerbelangen vraagt zich af of 
haar leven, met alle waardering, interessant genoeg is voor de vele tienduizenden 
bezoekers die worden verwacht. Wij hebben meer vertrouwen in de lokale en 
regionale kunstenaars(initiatieven), verzamelaars en kunst, cultuur en 
erfgoedinstellingen die een podium krijgen in dit gebouw. 
 
Burgerbelangen heeft moeite met de termen professionele kunst en 
amateurkunst. Burgerbelangen denkt wat kunst betreft liever in andere gradaties 
dan in amateurisme en professionaliteit. Burgerbelangen zal geen onderscheid 
maken op basis van amateurkunst of professionele kunst als het gaat om 
bijvoorbeeld het verstrekken van subsidies. Belangrijk uitgangspunt is dat het 
lokale cultuuraanbod versterkt wordt voor eigen inwoners. 
 
Burgerbelangen wil dat kunstwerken in de openbare ruimte goed onderhouden en 
beheerd worden. Daarnaast zou Burgerbelangen het waarderen als bij nieuwe 
kunst de mening van inwoners ook meegewogen wordt. 
 
Burgerbelangen vindt dat er niet op de bibliotheken bezuinigd mag worden. 
Bibliotheken moet voor iedereen toegankelijk zijn en wat Burgerbelangen betreft 
mogen zij ook op zondag open zijn.  
 
Burgerbelangen is tevreden met het aanbod van de Lokale Omroep Ede (XON) en 
de omroep kan op steun rekenen. Verder is er in Ede een club met enthousiaste 
vrijwillige columnisten, die inmiddels een vaste plek in Ede Stad hebben weten te 
bemachtigen. Wij waarderen hun bijdrages, ook al zijn we het niet altijd eens.  
 
 
11. SPORT & VERENIGINGSLEVEN  
 
Sport is gezond, het draagt bij aan ontmoeten en integratie en is goed voor de 
ontwikkeling van de jeugd. Het is belangrijk om hierin te blijven investeren samen 
met scholen en Sportservice Ede, maar ook in de wijk. Belangrijker is nog dat 
sporten iets is wat je doet, omdat je het wilt en leuk vindt, niet omdat de 
gemeente dit oplegt. 
 
De gemeente moet er vooral voor zorgen dat sporten aantrekkelijk is, dat 
accommodaties toegankelijk zijn voor zowel jong als oud en mindervalide 
inwoners en dat het binnenklimaat voldoet. Financieel moet iedereen mee kunnen 
doen.  
 
Senioren en gehandicapten komen vanwege lichamelijke beperkingen vaak niet 
toe aan voldoende sport en beweging. Een aangepast beweegaanbod voor deze 
groepen is belangrijk.  
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Burgerbelangen zou graag weer de vaste gymleraar terugzien op de basisscholen.  
 
Burgerbelangen streeft ernaar dat alle inwoners van Ede op hun eigen niveau in 
hun eigen omgeving sport kunnen beoefenen. Flexibiliteit is wenselijk, dus ook 
hier geldt dat sport op zondag geen uitzondering dient te zijn, maar een vrije 
keuze. 
 
Burgerbelangen wil dat Ede een gastvrije gemeente is voor wat betreft (grote) 
sportevenementen. 
 
Burgerbelangen heeft zorgen over de sportverenigingen nu zij te maken hebben 
gehad met inkomstenderving door ledenterugloop, geen verhuur van zalen of 
gesloten kantines, vanwege de coronacrisis. Burgerbelangen wil dat de gemeente 
vinger aan de pols houdt.  
 
Burgerbelangen is voorstander van een overdekte 400 meter kunstijsbaan in onze 
gemeente en wil spoedig een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden. 
Schaatsen is immers een oeroude Hollandse traditie en daar hecht Burgerbelangen 
waarde aan. 
 
Burgerbelangen vindt het uitermate belangrijk dat het huidige zwemaanbod blijft 
bestaan. Zo is het overdekte zwembad De Peppel wat Burgerbelangen betreft een 
basis faciliteit binnen de gemeente. De Vrije Slag is van waarde voor de inwoners 
van Bennekom. De inwoners van Lunteren moeten kunnen blijven genieten van 
het prachtige monumentale Bosbad. Burgerbelangen zal hier geen bezuinigingen 
op accepteren. 
 
Goed kunnen zwemmen is een basis vereiste wat Burgerbelangen betreft. 
Nederland is een waterland en goed kunnen zwemmen is geen luxe, maar is 
noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen. Burgerbelangen zou graag zien dat 
nog meer basisscholen gestimuleerd worden om gebruik te maken van het 
Swim2Play programma.  
 
Het programma Swim2Play voorziet echter niet in het behalen van een diploma en 
dat onderdeel baart onze fractie nog steeds zorgen. Steeds minder kinderen leren 
zwemmen, vanwege de kosten of omdat ze uit een andere cultuur komen, 
waardoor de gevaren bij hen en hun ouders niet bekend zijn. Burgerbelangen wil 
dat ouders gestimuleerd worden om hun kinderen tijdig zwemles aan te bieden. 
 
Burgerbelangen vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen veilig zijn in het 
water. Burgerbelangen wil dat de leeftijdscategorie voor een tegemoetkoming in 
de kosten van de gemeente Ede zo breed mogelijk is.  
 
 
12. ECONOMIE & WERKGELEGENHEID 
 
Werkgevers zijn belangrijk in de regio. Zowel nieuwe als bestaande werkgevers. 
Het is belangrijk om een goed aanbod van werkgelegenheid te hebben voor onze 
inwoners. Ede heeft een gunstige centrale ligging, daarnaast moet het ook gunstig 
zijn voor ondernemers om zich hier blijvend te vestigen.  
 
Burgerbelangen wil dat de gemeente startende ondernemers zo goed mogelijk 
faciliteert en wijst op belangrijke zaken als regelgeving en financiering. 
Ondernemers dienen niet opgezadeld te worden met ingewikkelde regelgeving. 
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Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente een goed contact onderhoud met alle 
gevestigde ondernemers. 
 
Ede beschikt over verschillende bedrijventerreinen voor verschillende 
doelgroepen. De terreinen bevinden zich zowel in Ede als in de plaatsen De Klomp, 
Harskamp, Lunteren en Wekerom. De terreinen dienen goed bereikbaar te zijn 
met de auto en het Openbaar Vervoer. Daarnaast dienen zij goed beveiligd te zijn. 
 
Ede is meer dan ‘food’, ook andere bedrijven zijn welkom. Burgerbelangen kan 
zich wel vinden in een focus op foodbedrijven in het ‘Food Innovation District’. De 
samenwerking met WUR. Gemeente Ede speelt een faciliterende rol hierin door 
plek te bieden voor bedrijven op dit gebied.  
 
Bij een focus op foodbedrijven past een florerende agrarische sector. De 
agrarische sector heeft een lange historie in de gemeente Ede en is diep in onze 
gemeente geworteld. Burgerbelangen ondersteunt deze sector met hun kruistocht 
tegen de Haagse regelgeving. Burgerbelangen wil ook dat er voldoende ruimte 
gereserveerd blijft op vruchtbare grondgebieden voor deze agrarische bedrijven.  
 
Burgerbelangen wil niet meer grote bedrijven toevoegen aan de logistieke sector, 
omdat deze veel ruimte in beslag nemen en relatief weinig werkgelegenheid 
toevoegen.  
 
Burgerbelangen wil dat de focus ligt op het vinden van bedrijven die passen bij 
onze beroepsbevolking en opleidingen moeten worden afgestemd op bestaande 
als toekomstige bedrijven.  
 
De zelfstandige ondernemer zorgt voor directe werkgelegenheid voor inwoners 
van de gemeente Ede en omstreken. Veel ondernemers hebben het de afgelopen 
jaren moeilijk gehad vanwege de coronacrisis. De gemeente moet steun bieden 
waar nodig en mogelijk.   
 
Een levendig centrum is belangrijk. Er zijn al goede stappen genomen in Ede-
Centrum. De sloophamer is in het verleden vernietigend geweest voor het 
centrum. Dat komt helaas niet meer terug. Burgerbelangen is tevreden met de 
aanpak van de gevels door het gebruik van het gevelfonds en zal dit blijven 
stimuleren. 
 
De leegstand in het centrum behoort echter nog niet tot het verleden. Besloten is 
het centrum de komende jaren compacter te maken. Nieuwe ondernemers zijn 
van harte welkom. Vooral kleinschalige (lokale) winkels kunnen de sfeer in het 
centrum doen toenemen, maar een grote trekker is wat Burgerbelangen betreft 
ook van harte welkom.  
 
Burgerbelangen wil dat de gemeente Ede zich inspant om ervoor te zorgen dat de 
leegstaande panden tot het verleden behoren en in de tussentijd toonbaar blijven. 
Dat wil zeggen dat men de verhuurder(s) aanspreekt en hen verantwoordelijk 
maakt voor de uitstraling van hun pand(en) in het centrumgebied. Verwaarlozing 
leidt namelijk niet tot een aantrekkelijk winkelcentrum. Ook het kraken van lege 
panden dient voorkomen te worden en hierop dient meteen ingegrepen te worden.  
 
Als alternatieven om leegstand te voorkomen in het centrum denkt 
Burgerbelangen aan het herbestemmen van panden. Burgerbelangen wil 
verpaupering voorkomen.  
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De koopzondag is beperkt tot de kern Ede. Burgerbelangen is voorstander van de 
zondagsopenstelling, niet omdat het moet, maar omdat het mag. De keuze is aan 
de ondernemer.  
 
Burgerbelangen constateert in Bennekom ook behoefte aan de mogelijkheid om op 
zondag open te mogen en vindt dat ondernemers deze vrijheid moeten krijgen. 
 
 
13. TOERISME & RECREATIE 
 
Ede heeft een gunstige ligging, midden op de Veluwe en dit heeft een grote 
aantrekkingskracht van mensen buiten de gemeentegrenzen. Toeristen die tijdens 
de vakantietijd op de vele campings en parken in de buitendorpen verblijven, 
bezoeken uiteraard ook Ede en de dorpen.  
 
De afgelopen jaren is er grote druk ontstaan op de natuurgebieden in Ede. In de 
corona periode waren er aanzienlijk meer mensen in de natuurgebieden. Het is 
noodzakelijk om de gebieden opnieuw in kaart te brengen om na te gaan of er 
maatregelen genomen moeten worden.  
 
De wolf is teruggekeerd op de Veluwe. Burgerbelangen vindt dat de wolf niet past 
in deze omgeving. Er is veel leed onder schaapkuddes, die onderdeel zijn van de 
omgeving. Burgerbelangen wil dat er gezorgd wordt voor een veilige omgeving 
voor diersoorten die gevaar lopen door de wolf.  
  
Burgerbelangen vindt het belangrijk dat recreatieparken als hoofddoel recreatie 
behouden. Parken die niet meer vitaal zijn kunnen voor wat anders ingezet 
worden. Burgerbelangen staat ook, onder bepaalde voorwaarden, open voor het 
tijdelijk toestaan van vaste bewoners in verband met de huidige woningnood. 
 
Burgerbelangen vindt dat Ede een aantrekkelijke gemeente moet zijn voor 
toeristen, zodat zij naast het genieten van onze schitterende natuur ook voor 
ander lokaal vermaak terecht kan in Ede of de dorpen. Daarbij dient gebruik 
gemaakt te worden van de Veluwe, laat dit thema en lokale aspecten terugkomen 
in bijvoorbeeld de stadswinkel (VVV), vakantieverblijven en restaurants. Tot slot is 
het ook belangrijk een aantrekkelijk aanbod te hebben om overnachtingen te 
bieden, uitstraling doet veel.  
 
 
14. MILIEU & KLIMAAT 

 
De rijksoverheid heeft ons opgezadeld met een onuitvoerbare doelstelling. Boeren 
worden het slachtoffer van de landelijke klimaatregelen, omdat we met Natura 
2000 gebieden te maken hebben.  
 
Burgerbelangen vindt dat de maatregelen doorslaan. Nederland, dus ook Ede, kan 
met alle maatregelen het klimaat niet of nauwelijks beïnvloeden. Burgerbelangen 
wil investeren in klimaatadaptatie, bijvoorbeeld door aanpassingen aan het 
rioolstelsel en goed watermanagement.  
 
Burgerbelangen is geen voorstander van zero-emissiezones in Ede die gelden voor 
vrachtauto’s en bestelauto’s. Door de invoering van zo’n zone mogen zij vanaf 
2026 alleen nog de zone inrijden als zij geen CO2-uitstoot veroorzaken.  
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Op termijn zal er op natuurlijke wijze ‘zero-emissie’ ontstaan als de tijd komt dat 
er geen auto’s met verbrandingsmotoren meer mogen worden verkocht. Voor 
Burgerbelangen speelt er geen jaartal waarin dit bereikt moet zijn. Wij geven 
ondernemers liever de ruimte geven om zelf te bepalen wanneer er een 
economisch rendabel moment zal zijn om over te gaan tot ‘emissie-loos’ vervoer.  
 
Burgerbelangen wil dat energiemaatregelen betaalbaar zijn voor onze inwoners. 
Het mag absoluut niet dat inwoners erdoor in financiële problemen geraken. 
 
De afgelopen 10 jaar zijn er 30.000 bomen verdwenen in onze gemeente. 
Burgerbelangen wil deze bomen terug. Bomen zijn een kernkwaliteit voor Ede.  
 
Burgerbelangen wil geen laagvliegroutes boven onze gemeente.  
 
Burgerbelangen wil minder afvalcontainers en is voorstander van het nascheiden 
van afval. Dit is efficiënter, geeft een beter resultaat en is gemakkelijker voor 
inwoners.  
 
Burgerbelangen wil dat er op publieke plaatsen voldoende afvalbakken zijn en dat 
deze tijdig geleegd worden. Zwerfvuil moet zoveel mogelijk worden voorkomen en 
anders zo snel mogelijk worden opgeruimd. 
 
Burgerbelangen wil dat er krachtig opgetreden wordt tegen afvaltoerisme en het 
illegaal dumpen van (drugs)afval in de natuur.  
 
 
15. ENERGIEBELEID 

 
Burgerbelangen vindt dat het proces van de Regionale Energie Strategie (RES) 
niet goed is ingestoken. Inwoners zijn nauwelijks betrokken en een aantal grote 
vervuilers zijn er niet in meegenomen. In de overwegingen zijn kernenergie en 
waterstof niet meegenomen.  
 
Biomassa is niet milieuvriendelijk en Burgerbelangen wil absoluut niet dat 
biomassa verder uitgerold wordt als transitiebrandstof in de gemeente Ede. 
Burgerbelangen heeft liever gas, dit is minder vervuilend. Burgerbelangen zou ook 
graag willen dat er onderzoek naar het gebruik van kernenergie als schone 
brandstof wordt gedaan. 
 
Burgerbelangen vindt dat er langer gebruik moet worden gemaakt van gas in de 
transitiefase. De gas infrastructuur kan hergebruikt worden voor waterstof. 
 
Burgerbelangen vindt dat zonnepanelen op daken en kleine zonnevelden op 
restgronden bijdragen aan de oplossing rondom het opwekken van energie. Wel 
wil Burgerbelangen dat zonnevelden beperkt zijn tot 2 ha en vooral gebruikt 
worden op restgronden die niet voor andere functies in aanmerking komen.   
 
Burgerbelangen is ook een voorstander van een zonnelint langs de A12 en ziet 
graag dat dit traject bespoedigd wordt. Ook zonnepanelen als overkapping van 
parkeerplaatsen juicht Burgerbelangen toe.  
 
Burgerbelangen wil de horizon niet vervuilen met enorme windmolens. 
Burgerbelangen vindt het ook een slecht plan om in Ede 10 windmolens toe te 
voegen, dichtbij woonwijken.  
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Voor initiatieven met kleine windmolens (kleiner dan 25 meter) die ondersteuning 
bieden in de bedrijfsvoering van boerenbedrijven staat Burgerbelangen open.  
 
Burgerbelangen vindt dat de gemeente zich meer moet richten op 
energiebesparing. Zo mogelijk met behulp van subsidies. 
 
Burgerbelangen wil ook dat de straatverlichting overal aangepast wordt naar 
ledverlichting.  
 
De provincie Gelderland, dus ook de gemeente Ede, heeft een enorm probleem 
met de infrastructuur van het energienetwerk van bedrijven als Liander. 
Burgerbelangen wil dat in kaart gebracht wordt hoe groot deze problemen precies 
zijn en op welke termijn deze opgelost worden. Momenteel is het al een groot 
probleem om nieuwe bedrijven met een groot energieverbruik aan te sluiten op 
het netwerk.  
 
 
16. FINANCIËN 
 
Burgerbelangen vindt het belangrijk dat Ede een aantrekkelijke gemeente is om te 
wonen en werken en een gezond, solide en transparant financieel beleid heeft. 
Burgerbelangen wil dan ook dat de financiën duurzaam op orde blijven. 
 
De gemeentelijke belastingen zijn in Ede over het algemeen niet te hoog. 
Natuurlijk is dit ook afhankelijk van ieders portemonnee. Burgerbelangen wil geen 
verhoging van de gemeentelijke belastingen, maar bij voorkeur een verlaging van 
de belastingen.  
 
Burgerbelangen wil de oneerlijke hondenbelasting afschaffen en blijft zich hier 
hard voor maken.  
 
De grondprijzen moeten de bouw van sociale huur- en koopwoningen niet in de 
weg staan. 
 
 
17. DIERENWELZIJN 
 
Burgerbelangen is geen specifieke dierenpartij, maar heeft wel een hart voor 
dieren. 
 
Burgerbelangen waardeert het werk van alle vrijwilligers en betrokkenen van 
Dierentehuis De Hof van Ede en Dierenambulance Gelderse Vallei enorm.  
 
Burgerbelangen hecht ook waarde aan het behoud en de veiligheid van de Edese 
schaapskuddes.  
 
Burgerbelangen wil dat er een fatsoenlijk hondenbeleid is en dat deze duidelijk te 
vinden en te lezen is op de gemeentelijke website.   
 
Het dierenwelzijn dient altijd voorop te staan en mag niet lijden onder interne 
problemen van organisaties. Professionaliteit met betrekking tot de omgang met 
dieren is noodzakelijk. Dieren zijn geen wegwerpartikelen en dienen met respect 
behandeld te worden. Mishandeling van dieren dient wat Burgerbelangen betreft 
streng bestraft te worden. 


