
 
 
Nieuwjaarstoespraak E. van Milligen, voorzitter VVD Ede fractie. 
 

Dames en heren, namens de VVD Ede fractie wens ik u allemaal een voorspoedig en dus zeker ook 
gezond 2017. Fijn dat u hier bent, leden en sympathisanten van de VVD en o.a vertegenwoordigers 
van andere politieke partijen. Het is hier een leuke ambiance bij de Fietser, ook dat is Ede! Ik vind het 
leuk te melden dat ik in het college nog hard heb meegewerkt aan de vestiging van de fietser hier op 
de Veluwse Poort. De fietser was ook het breekijzer  om de zondag opening van de winkels in Ede 
centrum versneld van de grond te krijgen. 

Dames en heren, 

Vrijdag bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in Cultura -waar de burgemeester zijn vertrek per 
1 september aankondigde- werden er dia's getoond van de stand van zaken van de voortgang van  de 
toekomstvisie van Ede uit 2012. Het Akoesticum, het nieuwe station, het World Food Centrum dat er 
misschien komt en de Veluwse Poort, allemaal ontwikkelingen waar de VVD Ede ook via deelname 
aan het College toen mede de basis voor heeft gelegd. Nog leuker was het dat er vrijdag bij het 
sociaal domein werd gezegd: in Ede zakt niemand door het ijs. Dit is en was de VVD Ede slogan!! 

Dames en heren denk nu niet dat dit college zonder de VVD het oude beleid helemaal voortzet. 
Integendeel. De VVD Ede zit nu bijna 3 jaar in de oppositie. Door de VVD fractie, daar horen ook Bert 
Beekman en Kevin van Laar bij, is in 2016 weer keihard gewerkt. Gezien de teamspirit en de 
noodzaak verwacht ik dat voor 2017 ook. 

Dat keiharde werken is geen hobby van ons maar het is nodig omdat wij vinden dat het  college nogal 
vaak steken laat vallen en daar reageren wij dan op. Als voorbeeld wil ik de veiligheid noemen, met 
name in de wijk Veldhuizen. Keer op keer heeft onze fractie daarover vragen gesteld en zijn we ook 
in gesprek gegaan met de inwoners. Wij zijn nog niet tevreden en blijven kritisch, zo is er nu weer 
tijdelijk geen wijkregisseur in Veldhuizen beschikbaar. Gelukkig merken we wel dat door onze inzet 
de oprechte aandacht vanuit het gemeentehuis toeneemt en is de jaarwisseling nu ook rustig 
verlopen. 

Het kost als oppositie partij heel veel energie je invloed uit te oefen Dat komt omdat als er echt 
blunders zijn begaan  de coalitie partijen koste wat het kost de gelederen gesloten willen houden en 
de fouten niet bespreekbaar willen maken. Het erge en logische daarvan is dat onze inwoners dit 
onbegrijpelijk vinden en het vertrouwen in de politiek steeds meer gaan verliezen. Als slechte 
voorbeelden noem ik Permar, de aanpak van de Vestiging van de Asiel Zoekers Centra en van de 
problematiek in Veldhuizen. Ook de door het college beloofde burgerparticipatie en de 
wijkwethouders die niet zijn doorgegaan en nu recent als klap op de vuurpijl: het potverteren zonder 
de gebruikelijke regels rond de financiën in acht te nemen. 

Dames en heren, 

Met betrekking tot de financiën kon ik vorig jaar bij de nieuwjaarstoespraak nog zeggen dat ondanks 
de mislukking van de burgerparticipatie via het mede maken project, het college wel doorgegaan was 
met de bezuinigingen. Dit jaar moeten wij constateren dat de geldkraan nu ongecontroleerd is open 
gedraaid door dit college en deze coalitie partijen. Er komt plotseling een structurele meevaller van 3 
miljoen euro en alhoewel de collegepartijen nog niet wisten wat ze er mee zouden gaan doen, werd 
er direct vastgelegd dat de 3 mio direct zou worden uitgegeven. Natuurlijk zonder burgerparticipatie. 
De ambtenaren werden aan het werk gezet en die kwamen met verlanglijstjes die nog vele miljoenen 
hoger uitkwamen. Dit college heeft ook dit geaccordeerd. Dit betekent dat wat eerst 3 miljoen over 
was nu gaat betekenen dat er tekort ontstaat en de reserves extra worden aangesproken. In de raad 



 
zullen de coalitiepartijen dit volgende week steunen ondanks dat de gebruikelijke begrotingsregels 
niet zijn gevolgd en nu rücksichtslos reserves extra worden aangesproken. 

Ons voorstel om vanwege de meevaller van 3 miljoen de OZB met 10% te verlagen werd bijna 
weggehoond en op onze opmerking dat de raad op deze wijze niet integer bezig was gingen de 
andere partijen niet in. 

Wie zwijgt stemt toe denk ik dan maar. 

Dames en heren gelukkig gaan er ook zaken goed. Als belangrijk voorbeeld noem ik de Food Valley, 
de samenwerking met andere gemeenten ,het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in de regio 
Food Valley. Food Valley werkt nu gefocust en is gericht op economie, onderwijs, werkgelegenheid 
en ruimtelijke ordening.   

Wij als VVD Ede hebben dat altijd gestimuleerd, Food Valley moet een aantrekkelijke regio 
worden  om te werken en te wonen. 

Dames en Heren, in 2017 zijn er landelijke verkiezingen en in 2018 gemeenteraadsverkiezingen. 
Misschien denkt u wel-  gezien het voorgaande- hoe moet dat in 2018 met de VVD Ede gaan? Het 
allerbelangrijkste is dat we zowel in 2017 als in 2018 goed moeten scoren bij de verkiezingen. 
Landelijk zit het tij mee, dat is ook lokaal heel belangrijk. Ook merken we dat onze inzet in de 
oppositie door steeds meer inwoners wordt opgemerkt en wordt gewaardeerd, We horen dat meer 
dan ooit en ook het bezoek aan onze site VVD Ede neemt enorm toe. 

Dan onze kritiek op delen van het beleid van dit college cq deze coalitie. Onze kritiek betreft 
zeker  niet de individuele college partijen. Meer dan ooit merk je dat door de snelheid waarmee dit 
college is gevormd, het was slikken of stikken voor sommige partijen, en de sterk verschillende 
achtergronden van de partijen, een college is gevormd dat wat er ook gebeurt de rijen gesloten moet 
houden. Ook al vinden sommige college partijen soms dat er echt slechte besluiten worden 
genomen, er in het openbaar over discussiëren behoort niet tot de mogelijkheid. De coalitie durft dat 
niet aan. Zoals gezegd is er volgens ons en dat horen we ook wel van coalitiepartijen zelf, na de 
verkiezingen met diverse partijen prima te onderhandelen en samen te werken. Daar rekenen wij 
ook op, we gaan ervoor in 2018 weer coalitiepartij te worden. 

Dit alles gebeurt dan onder leiding van een nieuwe burgemeester omdat Cees van de Knaap met wie 
we als VVD Ede  9 jaar goed hebben samengewerkt op 1 september als burgemeester terugtreedt. 
Als VVD Ede zullen we ons inzetten voor een vrouw of man met jong elan als nieuwe burgemeester 
van Ede. Er is veel energie nodig om Ede en Food Valley verder te ontwikkelen. 

Evert van Milligen 

 

 


