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AAN ONZE INWONERS

4 5

VVD Ede wil bouwen aan de toekomst met meer woningen en werk voor iedereen. Onze 
mooie omgeving, het landschap en onze cultuur koesteren we. Initiatief en 
ondernemerschap vormen de kurk waarop onze samenleving drijft. Daarbij zijn Ede en 
de dorpen ieder uniek, met eigen karakter en kracht.

Wat we gemeen hebben, is onze veerkracht en ons doorzettingsvermogen. Ook nu, nu 
corona onze levens beïnvloedt, is zichtbaar hoe ondernemers zich door deze crisis moeten 
vechten en hoe inwoners omschakelen, nieuwe wegen zoeken en elkaar bijstaan. We zetten 
de schouders eronder en zoeken naar wat wél kan. Hier ben ik enorm trots op! Deze 
positieve houding, het vooruit kijken en het zien van kansen is wat ons staande houdt. Het 
benadrukt hoe belangrijk het is om een gemeente te zijn die hier ruimte voor biedt en de 
eigen verantwoordelijkheid van mensen als een kracht beschouwt.

Wonen

Het bouwen van woningen in alle segmenten is voor ons in Ede en de dorpen prioriteit. Dus 
woningen voor starters en voor doorstromers. Maar ook woningen voor senioren en ruimere 
woningen. Want we zijn een grote en groeiende gemeente, zowel voor onze eigen inwoners 
als voor mensen van buiten. Dat vraagt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een sterke 
economie. Er zijn veel openstaande vacatures; we zoeken mensen in alle sectoren. Daar 
horen naast woningen ook mooie sportmogelijkheden, een avondje uit, cultuur, feesten op 
een plein of een wandeling in de natuur bij.

Werken en duurzaamheid

Al jaren is onze gemeente een spil in de Foodvalley, waar innovatie, technologie en landbouw 
samenkomen. De afgelopen jaren hebben wij onze positie voor de toekomst versterkt, door 
het Food Innovation District op het kazerneterrein mogelijk te maken. De World Food Center 
Experience wordt een internationale trekpleister voor iedereen die voeding wil ‘beleven’ en 
voor bedrijven die willen innoveren en kennis willen delen. Het stationsgebied wordt 
daarnaast met Artbase Ede een culturele hotspot. Met goede bereikbaarheid vanaf het 
nieuwe station en met nieuwe horecavoorzieningen wordt dit gebied ‘the place to be’.

Alle bedrijvigheid, groot en klein, is ons dierbaar. De mkb’ers en hun werknemers geven 
dagelijks kleur aan onze gemeente. De recreatiesector bloeit en willen we goed blijven 
ondersteunen bij hun ambities. Het is duidelijk dat dit vraagt om extra goede afstemming 
met onze inwoners om de drukte en belasting van de natuur in goede banen te leiden.

Duurzaamheid staat bij ons in het teken van ondernemen en innovatie en biedt kansen voor 
werk en welvaart. Uitgangspunt is gebruik te maken van realistische en betaalbare 
mogelijkheden om energieneutraal te worden, minder aardgas te gebruiken en een betere 
luchtkwaliteit te bereiken voor onze inwoners. Dat willen we zoveel mogelijk door kansen te 
grijpen, niet door dingen te verbieden.

Ondersteuning en veiligheid

Hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben, vinden wij normaal. En ook dat we kritisch 
blijven kijken naar de wijze waarop we dat doen. Dus: slimmer samenwerken tussen 
organisaties die zorg bieden, zinvolle oplossingen om erger te voorkomen en de kwaliteit van 
onze zorg en ondersteuning behouden.

Zonder veiligheid geen vrijheid. Inwoners, ondernemers en gemeente werken samen om 
overlast tegen te gaan. Hulpverleners die zich inzetten voor onze veiligheid en gezondheid 
verdienen bescherming en criminaliteit pakken we hard aan.

Financiën

De afgelopen vier jaar hebben we bereikt dat onze gemeente financieel gezond is. VVD Ede 
wil dat dit zo blijft. Als dit in de toekomst tot moeilijke keuzes leidt, dan wegen we die af en 
nemen we verantwoordelijkheid. Wat ons betreft is de automatische reactie niet dat de 
inwoners en ondernemers een hogere belastingaanslag krijgen, maar bekijken we vooral 
kritisch wat we ánders kunnen doen. We zijn er trots op dat we in onze gemeente mooie 
voorzieningen hebben en de mogelijkheid hebben om mensen te helpen die een steuntje in 
de rug nodig hebben, terwijl de lasten vergeleken met andere gemeenten in Nederland 
relatief laag zijn. Dit willen we zo voortzetten. 

Sinds 2018 heeft VVD Ede aan het roer mogen staan in onze gemeente. Dit heeft tot mooie 
resultaten geleid. We hebben bijvoorbeeld de uitgaven in de zorg kunnen terugdringen 
zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit, we hebben ervoor gezorgd dat de gemeente 
betere resultaten voor jou kan boeken door slimmer met data te werken, we hebben 
fraudepreventie in de bijstand geprofessionaliseerd en we hebben ervoor gezorgd dat de 
OZB niet steeg.  Maar we zijn er nog niet! Er is nog zo veel winst te boeken.

Wij willen bouwen aan een toekomst vol kansen en mogelijkheden, waar plaats is voor 
talent, ambitie en groei. En voor iedereen die iets van zijn leven wil maken! 

Met jouw stem help je mee te bouwen aan de toekomst van Ede en de dorpen!

Hester Veltman,
lijsttrekker



AAN ONZE INWONERS

4 5

VVD Ede wil bouwen aan de toekomst met meer woningen en werk voor iedereen. Onze 
mooie omgeving, het landschap en onze cultuur koesteren we. Initiatief en 
ondernemerschap vormen de kurk waarop onze samenleving drijft. Daarbij zijn Ede en 
de dorpen ieder uniek, met eigen karakter en kracht.

Wat we gemeen hebben, is onze veerkracht en ons doorzettingsvermogen. Ook nu, nu 
corona onze levens beïnvloedt, is zichtbaar hoe ondernemers zich door deze crisis moeten 
vechten en hoe inwoners omschakelen, nieuwe wegen zoeken en elkaar bijstaan. We zetten 
de schouders eronder en zoeken naar wat wél kan. Hier ben ik enorm trots op! Deze 
positieve houding, het vooruit kijken en het zien van kansen is wat ons staande houdt. Het 
benadrukt hoe belangrijk het is om een gemeente te zijn die hier ruimte voor biedt en de 
eigen verantwoordelijkheid van mensen als een kracht beschouwt.

Wonen

Het bouwen van woningen in alle segmenten is voor ons in Ede en de dorpen prioriteit. Dus 
woningen voor starters en voor doorstromers. Maar ook woningen voor senioren en ruimere 
woningen. Want we zijn een grote en groeiende gemeente, zowel voor onze eigen inwoners 
als voor mensen van buiten. Dat vraagt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een sterke 
economie. Er zijn veel openstaande vacatures; we zoeken mensen in alle sectoren. Daar 
horen naast woningen ook mooie sportmogelijkheden, een avondje uit, cultuur, feesten op 
een plein of een wandeling in de natuur bij.

Werken en duurzaamheid

Al jaren is onze gemeente een spil in de Foodvalley, waar innovatie, technologie en landbouw 
samenkomen. De afgelopen jaren hebben wij onze positie voor de toekomst versterkt, door 
het Food Innovation District op het kazerneterrein mogelijk te maken. De World Food Center 
Experience wordt een internationale trekpleister voor iedereen die voeding wil ‘beleven’ en 
voor bedrijven die willen innoveren en kennis willen delen. Het stationsgebied wordt 
daarnaast met Artbase Ede een culturele hotspot. Met goede bereikbaarheid vanaf het 
nieuwe station en met nieuwe horecavoorzieningen wordt dit gebied ‘the place to be’.

Alle bedrijvigheid, groot en klein, is ons dierbaar. De mkb’ers en hun werknemers geven 
dagelijks kleur aan onze gemeente. De recreatiesector bloeit en willen we goed blijven 
ondersteunen bij hun ambities. Het is duidelijk dat dit vraagt om extra goede afstemming 
met onze inwoners om de drukte en belasting van de natuur in goede banen te leiden.

Duurzaamheid staat bij ons in het teken van ondernemen en innovatie en biedt kansen voor 
werk en welvaart. Uitgangspunt is gebruik te maken van realistische en betaalbare 
mogelijkheden om energieneutraal te worden, minder aardgas te gebruiken en een betere 
luchtkwaliteit te bereiken voor onze inwoners. Dat willen we zoveel mogelijk door kansen te 
grijpen, niet door dingen te verbieden.

Ondersteuning en veiligheid

Hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben, vinden wij normaal. En ook dat we kritisch 
blijven kijken naar de wijze waarop we dat doen. Dus: slimmer samenwerken tussen 
organisaties die zorg bieden, zinvolle oplossingen om erger te voorkomen en de kwaliteit van 
onze zorg en ondersteuning behouden.

Zonder veiligheid geen vrijheid. Inwoners, ondernemers en gemeente werken samen om 
overlast tegen te gaan. Hulpverleners die zich inzetten voor onze veiligheid en gezondheid 
verdienen bescherming en criminaliteit pakken we hard aan.

Financiën

De afgelopen vier jaar hebben we bereikt dat onze gemeente financieel gezond is. VVD Ede 
wil dat dit zo blijft. Als dit in de toekomst tot moeilijke keuzes leidt, dan wegen we die af en 
nemen we verantwoordelijkheid. Wat ons betreft is de automatische reactie niet dat de 
inwoners en ondernemers een hogere belastingaanslag krijgen, maar bekijken we vooral 
kritisch wat we ánders kunnen doen. We zijn er trots op dat we in onze gemeente mooie 
voorzieningen hebben en de mogelijkheid hebben om mensen te helpen die een steuntje in 
de rug nodig hebben, terwijl de lasten vergeleken met andere gemeenten in Nederland 
relatief laag zijn. Dit willen we zo voortzetten. 

Sinds 2018 heeft VVD Ede aan het roer mogen staan in onze gemeente. Dit heeft tot mooie 
resultaten geleid. We hebben bijvoorbeeld de uitgaven in de zorg kunnen terugdringen 
zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit, we hebben ervoor gezorgd dat de gemeente 
betere resultaten voor jou kan boeken door slimmer met data te werken, we hebben 
fraudepreventie in de bijstand geprofessionaliseerd en we hebben ervoor gezorgd dat de 
OZB niet steeg.  Maar we zijn er nog niet! Er is nog zo veel winst te boeken.

Wij willen bouwen aan een toekomst vol kansen en mogelijkheden, waar plaats is voor 
talent, ambitie en groei. En voor iedereen die iets van zijn leven wil maken! 

Met jouw stem help je mee te bouwen aan de toekomst van Ede en de dorpen!

Hester Veltman,
lijsttrekker



EEN GEMEENTE WAAR 
HET FIJN LEVEN IS

7

EEN GEMEENTE WAAR HET FIJN LEVEN IS

1.1 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Een huis is een thuis: de plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat 
iedereen een passende woning kan vinden. Wij willen dat onze inwoners op elk moment in hun 
leven het juiste huis kunnen vinden. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je 
je bevindt. Maar de realiteit is anders. Op dit moment is de woningnood in onze gemeente 
hoog. VVD Ede wil dat de gemeente het mogelijk maakt dat er zo veel mogelijk nieuwe huizen 
bijgebouwd worden, zodat iedereen in onze gemeente kan wonen of blijven.

Het bouwen van woningen is voor ons in alle segmenten een prioriteit: zowel betaalbare 
huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen als ruimere woningen. Ook 
geven we inwoners van de gemeente Ede die zelf een woning willen bouwen alle kans 
door het beschikbaar stellen van vrije kavels.

Wij zijn voor het bevorderen van het eigen woningbezit. Het geeft bewoners zekerheid, 
eigen verantwoordelijkheid, een betere (toekomstige) economische positie en ze 
worden onafhankelijk van stijgende huurtarieven.

De woningmarkt moet weer gezond worden, zodat de inwoners van onze gemeente ook 
kunnen doorstromen. Daarmee komen woningen vrij voor starters en jonge gezinnen. 
Het bouwtempo moet omhoog. Nieuwe woningen en wijken moeten bijdragen aan een 
mooi, ruim en groen Ede.

Door zo veel mogelijk nieuwe woningen te bouwen pakken we doorstroming aan bij 
zowel sociale huur, vrije huur als bijkoopwoningen. Zo krijgen we voor elkaar dat 
ouderen die kleiner willen wonen, de mogelijkheid hebben om over te stappen op een 
passende woning, waardoor hun woning vrijkomt voor starters.

De gemeente gaat aan de slag met creatieve, nieuwe woonvormen zoals innovatieve 
bouwvormen - denk aan het omvormen van kantoorpanden, het toevoegen van 
flexwoningen, 3d-geprinte huizen en kangoeroewoningen (meerdere generaties in een 
gesplitste woning). Zo helpen we starters op weg en kunnen ouderen in een vertrouwde 
omgeving bij hun kinderen blijven wonen.

We willen dat de gemeente nu al start met plannen voor de toekomstige ontwikkelingen 
in en bij de dorpen, zoals Lunteren, Otterlo en Wekerom.

VVD Ede vindt scheefwonen niet eerlijk. We zoeken naar wegen om het tegen te gaan. 
Dat bevordert de doorstroming.

Onze gemeente voldoet aan de landelijke taakstelling voor (tijdelijke) huisvesting van 
statushouders. Hun voorrangspositie bij sociale huurwoningen wordt afgeschaft: de 
urgentie wordt in de toekomst bepaald door een puntensysteem dat voor iedereen 
geldt.

Om snel meer woningen te kunnen bouwen, willen we kortere en soepelere procedures 
voor nieuwbouw.

We willen dat de gemeente leegstand bestrijdt door het mengen van functies voor 
wonen, werken, detailhandel en horeca. Zo zorgen we voor prettige en leefbare dorpen 
en wijken.

We willen dat alle inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij 
hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Bepalingen en beperkingen uit 
bestemmingsplannen zijn digitaal en actueel beschikbaar en goed leesbaar.
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Met een gemeenschappelijk meldpunt bij de gemeente kan sanering van de resterende 
asbestdaken collectief worden ingekocht, zodat de kosten van verwijdering voor de 
eigenaren lager zijn. Bovendien kan de gemeente de mogelijkheid van een vervangend 
dak met zonnepanelen stimuleren.

Het klimaat verandert. Er zijn meer (zeer) droge periodes en meer (zeer) natte periodes 
te verwachten. Dat betekent dat onze gemeente zich meer moet richten op 
klimaatadaptatie. Wij willen daarvoor een betere samenwerking tussen gemeente en 
waterschappen om naar maatregelen te zoeken die wateroverlast en verdroging 
tegengaan.

Wij zetten ons maximaal in om, samen met de provincie en het rijk, de overlast voor 
mens en natuur van verkeersvliegbewegingen boven onze gemeente tot een minimum 
te beperken, zoals de laagvliegroutes van en naar Lelystad.

De gemeente intensiveert het contact met faunabeheerders en agrariërs om het 
evenwicht tussen ruimte voor het wild en de belangen van (agrarische) ondernemers en 
de veiligheid te garanderen.

Wij ondersteunen de instandhouding van de Edese schaapskudden.

De groei van het aantal inwoners in Ede en de toename van het aantal bezoekers van 
buiten vergroot de druk op onze natuurgebieden. Een recreatiezonering en een 
gedragscode voor iedereen die de gebieden gebruikt, is noodzakelijk om natuurgebruik 
en -behoud in balans te houden. Denk daarbij aan wandelaars, hondenbezitters, ruiters, 
(motor)fietsers en mountainbikers.

Initiatieven voor natuurbegraven krijgen in de gemeente Ede de ruimte.

Wij willen dat zowel inwoners als bezoekers kunnen blijven genieten van de natuur. 

Eigenaren van de groene buitenruimte krijgen ruimte om hun gebieden open te stellen, 
want we willen dat er zo min mogelijk natuur omheind wordt. Dit wordt contractueel 
vastgelegd. Een tegenprestatie van de gemeente is redelijk, bijvoorbeeld het onderhoud 
van wegen en paden.

VVD Ede wil dat de onroerendezaakbelasting (OZB) net zoals afgelopen jaren niet 
omhooggaat.

Het is belangrijk dat nieuwbouw toekomstgericht is en bijdraagt aan het realiseren van 
klimaatdoelstellingen.

Wij zijn voorstander van verduurzaming van bestaande bouw. Bestaande gasleidingen 
blijven wat ons betreft zoveel mogelijk intact, zodat toekomstige innovatieve 
toepassingen van bijvoorbeeld waterstof of een ander ‘groen’ gas hier ook gebruik van 
kunnen maken.

Voor de ontwikkeling van (bouw)gronden willen we kansen bieden aan innovatieve 
ondernemers en projectontwikkelaars. Wij willen projectontwikkelaars en/of bouwers 
niet langer afremmen met gedetailleerde beeld- en kwaliteitsplannen zolang deze in lijn 
zijn met de visie op de groene omgeving. Leidend is een beperkt programma van eisen 
dat ruimte biedt aan creativiteit.

VVD Ede juicht het toe als sprake is van een goed evenwicht in een woonwijk door 
spreiding van jongeren, gezinnen en ouderen uit alle (inkomens)groepen. Dit houdt een 
wijk vitaal.

Bij de inrichting van nieuwe maar ook bestaande openbare ruimten willen we dat er in 
alle wijken plaats is voor kinderen om te spelen, te sporten en te leren. Denk daarbij aan 
Cruijff Courts en de Krajicek Foundation.

Als de beschikbare ruimte bij een woning dat toelaat, moet plaatsing van een aparte, 
zelfstandige woonunit voor de ouder of de mantelzorger (tijdelijk) mogelijk zijn. 
Mantelzorg wordt hiermee gestimuleerd.

Wij willen woningsplitsing mogelijk maken zonder speculatie in de hand te werken.

Recreatieparken zijn niet bedoeld voor permanente bewoning.

Mede dankzij de VVD Ede gaan de hoogspanningskabels in Ede onder de grond. Ook bij 

nieuwe bouwlocaties blijft dat een aandachtspunt.

1.2 Waar we de gemeente groen en leefbaar houden

We wonen graag in een ruime, mooie en groene omgeving die toekomstvast is. Zowel de 
gemeente als iedere inwoner heeft hierin een rol. Wij vinden het goed dat de gemeente het 
schoonhouden van de eigen buurt stimuleert, verrommeling tegengaat en de vervuiler zelf laat 
betalen.

In Ede zijn natuur, landschap en landbouw met elkaar verweven. Het is ons ‘groene kapitaal’. Het 
evenwicht tussen deze drie verdient daarom continu onze aandacht. Keuzes hierin maken wij 
samen met de omliggende gemeenten en in afstemming met de provincie. Wij willen geen 
extra regels bovenop de Europese, nationale en provinciale regels. Het is belangrijk dat we goed 
voor onze natuur zorgen. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen 
tegenstanders van elkaar, maar kunnen juist hand in hand gaan.

Wij willen dat er snel onderzocht wordt of nascheiding van afval effectiever en efficiënter 
is, zodat er ook minder kliko’s voor de huizen hoeven te staan.

De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de goede afvoer van het water. Bij het 
aanleggen van nieuwe en vervangende riolering zorgt de gemeente voor scheiding van 
het regenwater van het huishoudelijke afvalwater.

We zijn voorstander van minder waterverbruik en staan positief tegenover het 
hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water.
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1.3 Waar je je in vrijheid kunt bewegen

We verplaatsen ons allemaal voortdurend: om naar ons werk te gaan, om boodschappen te 
doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B 
komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is dan ook een kerntaak van de gemeente. 
Daarom werken we aan goede doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en openbaar 
vervoer. Door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te sluiten, komen we sneller 
op onze bestemming.

Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in het wegennet optimaal is. VVD 
Ede wil de grote druk op de in- en uitvalswegen richting de A12 en A30 verminderen 
evenals het verbeteren van de bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen en ook bij 
locaties die veel publiek trekken.

Om het dichtslibben van het wegennet in onze gemeente tegen te gaan, willen we 
werken aan een gemeente-overstijgende visie op de totale bereikbaarheid voor alle 
vervoersvormen.

VVD Ede is verheugd met de nieuwbouw van het intercitystation Ede-Wageningen. Een
 eigentijds station met goede voorzieningen is nodig. Goede parkeervoorzieningen nabij
 het station en het Food Innovation District zijn belangrijk, ook om de parkeerdruk in
 omliggende wijken te beheersen.

Op drukke punten in onze hele gemeente wordt periodiek een meting uitgevoerd om te
 bekijken of ze optimaal op de verkeersdrukte zijn afgestemd of dat andere maatregelen

nodig zijn.

Bij nieuwe ontwikkelingen rond de Westzoom in Lunteren verwachten we dat de 
infrastructuur wordt aangepast.

Het is belangrijk dat het openbaar vervoer van goede kwaliteit is met goede 
verbindingen tussen Ede, de dorpen en de regio. Daarin zien we de voordelen van 
innovatieve en kostenefficiënte vormen van openbaar vervoer, zoals snelbussen, 
‘Mobility as a Service’ en deelscooters. Bij aanbestedingen willen we daarom altijd ruimte 
in de afspraken hebben voor nieuwe, slimme en goedkopere alternatieven.

Grote toeristische trekpleisters, zoals het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Kröller-
Müller Museum moeten met het openbaar vervoer bereikbaar blijven.

De gemeente werkt actief mee om modern duurzaam vervoer mogelijk te maken. Zo 
zorgt de gemeente voor voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s en stimuleert 
ze het openbaar vervoer om over te schakelen op duurzame vervoermiddelen met 
alternatieve energiebronnen.

Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Fietspaden en wegen 
worden zodanig ingericht en onderhouden dat veiligheid en doorstroming voor alle 
verkeersgebruikers centraal staan, zoals met doorfietsroutes en ontvlechting van 
weggebruikers.

Wij willen zoveel mogelijk het vervoer voor (school)kinderen, ouderen en/of mensen met 
een beperking combineren om daarmee meer vervoersmogelijkheden te creëren en 
efficiënter om te gaan met de ruimte in het vervoer-op-maat. Hierbij werkt de gemeente 
waar mogelijk samen met omliggende gemeenten.

In de afgelopen periode heeft VVD Ede aandacht gevraagd voor zorgen van 
bewoners aan de Emmalaan in Ede over de verkeersveiligheid. Dit heeft ertoe 
geleid dat de gemeente verbeteringen heeft doorgevoerd voor het verhogen van 
de veiligheid en heeft toegezegd om het verkeer te monitoren nadat het station en 
de Parklaan klaar zijn.

Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk, maar kan leiden tot overlast. De 
gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte en 
doet er alles aan om overlast te beperken en het werk zo snel mogelijk te laten 
uitvoeren.

VVD Ede wil dat Ede-Centrum ook bereikbaar blijft voor automobilisten.

Parkeerkosten blijven zo laag mogelijk. De opbrengsten van parkeergelden worden 
besteed aan de bereikbaarheid en niet aan andere kostenposten.

1.4 Waar we kiezen voor slimme en toekomstvaste oplossingen

Ede is aan het verduurzamen. Huizen gaan van het aardgas af; zonneparken en windmolens 
verschijnen in ons landschap. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige keuzes en 
draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne en leefbare 
gemeente. Maar wel op een betaalbare manier voor inwoners en bedrijven. Door dit op een 
slimme manier aan te pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf 
willen en blijft onze gemeente prettig om te wonen.
We willen de wereld graag schoon en veilig doorgeven. De vraag naar elektriciteit zal de 
komende decennia stijgen. Daarvoor hebben we een nieuwe stabiele mix van schone energie 
nodig. Hierbij horen ook geothermie en kern-/thoriumenergie.

De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van 
innovatie en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe 
sectoren te steunen zoals bijvoorbeeld de aanleg van laad- en waterstofstations.

Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, koopt de 
gemeente producten en diensten duurzaam en circulair in.

Om een energieneutraal Ede in 2050 te realiseren, stimuleert de gemeente efficiënter 
energiegebruik en de opwekking en inzet van duurzame energie. Milieubewuste 
ondernemers zijn van harte welkom in onze gemeente.

VVD Ede wil dat gemeente samen met andere overheden en netbeheerders de 
infrastructuur toekomstvast maakt, bijvoorbeeld om lokale opwekking blijvend mogelijk 
te maken.

Wij willen geen grootschalig gebruik van landbouwgronden voor het opwekken van 
energie via zonnepanelen.

VVD Ede stimuleert zoveel mogelijk het gebruik van bedrijventerreinen en restgronden 
voor duurzame opwekking. Bij projecten over de duurzame opwekking van energie 
vinden wij draagvlak en participatie onder onze inwoners zeer belangrijk.

VVD Ede wil dat de gemeente de overgang van het bestaande gasmarktmodel naar een 
warmtemarktmodel de ruimte geeft.

Bij het verbranden van (afval)hout komen over het algemeen meer schadelijke stoffen 
vrij dan wenselijk is. We willen dat de normen niet worden overschreden en dat hierop 
blijvend toezicht op is.

We zijn voorstander om meer alternatieve energiebronnen aan het Warmtenet te 
koppelen en meer concurrentie toe te staan.

We willen dat de opwekking en distributie van warmte gescheiden worden.

Een goede digitale infrastructuur in onze hele gemeente vinden wij belangrijk. We willen 
dat de gemeente dit meer faciliteert door bijvoorbeeld ondernemers die glasvezel willen 
aanleggen te helpen met benodigde vergunningen.
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2.1 Waar ondernemers de ruimte krijgen

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente Ede. Als het goed gaat met de 
lokale ondernemers en bedrijven, dan gaat het goed met onze gemeente.
Ontwikkeling van de regio Foodvalley is van groot belang voor de welvaart in onze gemeente. 
Zo neemt Ede een leidende rol in de regio voor de verdere ontwikkeling van de Foodvalley. Het 
is een regionaal samenwerkingsverband, met onder andere de universiteit van Wageningen, 
andere gemeenten en de vele bedrijven in de voedselindustrie, die in onze regio gesitueerd zijn. 
Ede speelt hiermee in op de groeiende wereldvraag naar kennis en producten in de 
voedselindustrie.

De coronacrisis heeft onze Edese bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een 
moeilijke tijd achter de rug. De gemeente heeft in de crisis laten zien er voor de ondernemers te 
zijn. We moeten de economie blijven stimuleren. Onze ambitie is dat de gemeente Ede in de top 
10 van ondernemersvriendelijke gemeenten komt.

Gezien de krappe arbeidsmarkt is het van groot belang dat Ede een aantrekkelijke 
gemeente blijft om te wonen, werken en te leven.

VVD Ede stimuleert een gezonde lokale economie en meer banen. Dat willen we doen 
door inwoners, ondernemers en bedrijven meer ruimte te geven en te zorgen voor 
minder regels.

We streven naar het zoveel mogelijk afschaffen van vergunningen. We vervangen deze 
door algemene regels of een meldplicht. De komende Omgevingswet doet hiertoe al 
een stap in de goede richting. Wij blijven scherp toezien op hoe deze wet doorwerkt 
naar de ondernemers.

Een levendig centrum - met aantrekkelijke detailhandel en horeca - is van toegevoegde 
waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buiten. Het aantrekkelijk maken en 
houden van Ede-Centrum heeft onze blijvende aandacht. Denk daarbij aan 
bereikbaarheid, parkeren, verbetering van gevels en groen en uitbreiding van activiteiten.

We bieden ruimte aan nieuwe ondernemers. Dat is van belang voor de groei van Ede en 
de regio Foodvalley. Hiermee laat Ede zien dé plek te zijn waar grote ondernemingen 
samen met kleine innovatieve partijen tot mooie initiatieven komen.

Het huidige vestigingsbeleid voor bedrijven legt veel nadruk op food; denk aan Food & 
Businesspark De Klomp-Veenendaal, het Food Innovation District en - voor circulaire 
bedrijven - het nieuwe deel van de Kievitsmeent. VVD Ede wil actief zoeken naar 
mogelijkheden om ook andere bedrijven in onze gemeente meer ruimte te geven.

Het is van belang dat er één loket is voor organisatoren en verenigingen die 
evenementen organiseren, zoals de Heideweek, Koningsdag of een braderie.

VVD Ede hecht veel waarde aan een goede bereikbaarheid en ontsluiting van bedrijven. 
De bedrijventerreinen aan de westzijde van Ede hebben een hoge verkeersintensiteit. De 
kruispunten Galvanistraat/Frankeneng en Keesomstraat/J. Th. Tooroplaan/Dr. W. 
Dreeslaan zijn grote knelpunten. Wij willen een onderzoek naar betere bereikbaarheid, 
naar een betere verbinding met station Ede-Wageningen en een betere doorstroming 
ter hoogte van het ziekenhuis.

EEN GEMEENTE MET EEN BLOEIENDE LOKALE ECONOMIE

Voor bijvoorbeeld een klein terras tot vier tafels en zestien stoelen zou wat VVD
Ede betreft geen vergunning nodig hoeven te zijn, tenzij de veiligheid in het 
gedrang komt.
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Wij willen in de nabijheid van A12/A30 een truckparkeerplaats. Internationale chauffeurs 
bivakkeren in het weekend of ’s avonds op de bedrijventerreinen in onze gemeente, om 
de veiligheid te verbeteren en overlast te voorkomen.

Ondernemers bepalen zelf wanneer hun zaak open of dicht is.

VVD Ede wil een onderzoek naar de wenselijkheid van een supermarkt op de 

voormalige kazerneterreinen in Ede-Oost.

De bedrijventerreinen hebben behoefte aan horeca voor personeel en zakelijke gasten. 
De gemeente stelt zich hiervoor open en past het vestigingsbeleid hier op aan.

De gemeente staat 'blurring' (functiemenging) toe, zoals een kapper die drankjes 
schenkt, een boekhandel die koffie en thee schenkt of een agrariër die een landwinkel 
runt.

2.2 Waar recreatie en toerisme belangrijke dragers zijn

Onze mooie dorpen zijn belangrijk voor recreatie en toerisme. Veel bezoekers genieten van onze 
veelzijdige natuur, met Het Nationaal Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum als 
grote trekkers.
Belangrijk zijn ook bioscoop Pathé, onze lokale musea en De Fietser, gevestigd in de voormalige 
ENKA-fabriek met een indoor wielerbaan. Belangrijke attracties worden ARTBASE Ede in de 
vroegere Frisokazerne en niet te vergeten het in ontwikkeling zijnde World Food Centre 
Experience in de historische Mauritskazerne.

De gemeente moet samen met ondernemers het toeristische aanbod en de 
bijbehorende infrastructuur laten meegroeien met de veranderende vraag.

De verkeersveiligheid in Otterlo staat onder druk door toegenomen recreatie. 

Verbeteringen, zoals extra oversteekplaatsen en een fatsoenlijke looproute, zijn dringend 
gewenst.

Er zullen meer combinaties gezocht moeten worden met sport en ontspanning, 
inspelend op natuur en gezond bewegen (de Veluwe-beleving), cultuur (militair-
historisch toerisme) en straks food.

Gasten blijven over het algemeen kort in onze gemeente. We willen de verblijfsduur op 
een verantwoorde en zinvolle wijze verlengen door het aanbod aan te passen.

Meer vier- en vijfsterrenhotels zijn in onze gemeente zeer welkom, naast de al 
aanwezige bungalowparken, campings, groepsaccommodaties en B&B’s.

De noodzakelijke revitalisatie of opschaling van campings of bungalowparken moet 
passen in de omgeving.

Stichting Ede Marketing zet zich in voor positionering en promotie met de focus op de 
naamsbekendheid van Ede.

2.3 Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan

Werk is van groot belang voor iedereen. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. 
Werk zorgt voor contact met andere mensen, leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie 
werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. VVD Ede gaat uit van wat 
mensen wél kunnen, niet van wat zij niet kunnen. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt 
zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen 
(deels) aan het werk. Eventueel worden bedrijven gecompenseerd voor extra 
inspanningen die dit van hen vraagt.

Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet: een uitkering. We laten 
niemand door het ijs zakken.

Mensen die hun baan kwijtraken, verdienen tijdelijk een steun in de rug om snel weer 
aan de slag te gaan. Wij vinden dat de gemeente voor het verstrekken van een uitkering 
een tegenprestatie mag verwachten.

Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie wil 
verrichten, verliest de uitkering. Nepsollicitaties zijn een last voor onze ondernemers en 
de gemeente pakt die stevig aan.

Wij zijn tegen het versoepelen of afschaffen van verplichtingen die gepaard gaan met 
de bijstandsuitkering.

De gemeente moet goed zicht hebben op de mensen die al langer een 
bijstandsuitkering ontvangen zodat zij ze beter kan aanspreken en naar werk kan 
begeleiden.

Om te stimuleren dat mensen sneller aan het werk gaan, willen we regelingen die 
uitkeringsafhankelijkheid in de hand werken kritisch onder de loep nemen.

We steunen specifieke regelingen voor kinderen die onder de armoedegrens leven. 
Maar hieraan zitten grenzen: een mobieltje hoort bijvoorbeeld niet tot de middelen die 
via de gemeente verkregen kunnen worden.

De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht door het rijk, via de Belastingdienst, 
tot fraudeur bestempeld. Tegen fraude moet worden opgetreden, maar het maken van 
een foutje maakt je nog niet direct fraudeur. Onze gemeente blijft dit onderscheid 
maken.

2.4 Waar we samen een gemeenschap vormen

We hebben in ons land lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers hun eigen 
verantwoordelijkheid is. Maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in veel opzichten 
anders is dan waar je vandaan komt. Hierdoor kunnen vrijheden waar hier eeuwenlang voor 
gevochten is onder druk komen staan, met parallelle samenlevingen als resultaat. Van 
nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan onze 
samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze normen en waarden, 
kun je sneller aan het werk. Daarbij biedt de gemeente een goede begeleiding.

VVD Ede is akkoord gegaan met een COA-vestiging voor maximaal vijf jaar met 200 
asielzoekers in een kleinschalige opvang in de Kop van Deelen. Daarmee heeft onze 
gemeente voorlopig aan haar plicht voldaan. Hierna is het de beurt aan andere 
gemeenten in de regio.

Als statushouders in onze gemeente gehuisvest worden, dan bieden wij aanvullend op 
wat het COA en VluchtelingenWerk Nederland doen, mogelijkheden om kennis te 
maken met de Nederlandse cultuur en normen en waarden. Ook stimuleert de 
gemeente dat zij vrijwilligerswerk kunnen doen.
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Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. Zij 
moeten terug naar het land van herkomst. De gemeente ondersteunt hen niet en 
verleent hun geen opvang.

De Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde voor integratie. De gemeente zorgt 
voor betaalbare cursussen om als nieuwkomer de taal te leren.

Wat ons betreft, is het leren van de Nederlandse taal een voorwaarde om een volledige 
bijstandsuitkering te ontvangen. Dat gebeurt als het even kan in combinatie met de 
route naar een baan.

VVD Ede vindt een stevig en effectief integratiebeleid belangrijk. We zoeken naar de 
slimste manier om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten draaien in de 
Nederlandse maatschappij, met begrip van onze vrijheden en gebruiken.

Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die zelf hun weg hebben gevonden en 
geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land 
biedt. We zijn daar trots op en ze zijn voorbeeld voor anderen.

Bij de inburgering en in de internationale schakelklas besteden we aandacht aan 
onderwerpen als zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van geslacht, geaardheid, 
antisemitisme, racisme en de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting.

Jonge kinderen van ouders die inburgeren krijgen voor- en vroegschoolse educatie om 
vroegtijdig te kunnen meedraaien. We betrekken ouders bij de Nederlandse 
taalontwikkeling van jonge kinderen.

De gemeente ondersteunt organisaties die integratie bevorderen. Dat betekent dat ze 
geen subsidies verstrekt aan organisaties die dat juist niet doen of omdat ze 
democratische waarden van ons land ondermijnen.

De gemeente leidt ambtenaren actief op om huwelijksdwang te herkennen.

2.5 Waar we trots zijn op onze boeren

We hebben veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. In onze 
gemeente is de intensieve veehouderij sterk vertegenwoordigd. Dankzij hun harde werk hoeven 
wij ons geen zorgen te maken om onze voedselvoorziening. Als boeren blijven ondernemen en 
innoveren, blijven ze een waardevolle bijdrage aan onze economie leveren. Sterker nog: onze 
regio denkt actief mee over het voeden van miljarden mensen, nu en in de toekomst.

Om de agrarische sector gezond te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig 
gehinderd worden. Daarom geeft de gemeente ze de ruimte hun grond voor meerdere 
doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of 
andere bedrijvigheid.

We juichen het ook toe als agrariërs aan landschapsbeheer doen. Wij willen agrarisch 
gebied niet onnodig opgeven voor natuurontwikkeling.De groene buitenruimte draagt bij 
aan ons welzijn. Daarom blijven we ons inspannen voor herstel en behoud van de natuur, 
realistisch natuurbeleid en de versterking van biodiversiteit in Nederland. Dat is ook van 
belang voor onze economie.

Wij stimuleren een duurzame veehouderij. Belemmerende regelgeving voor het 
verplichte gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte en windenergie, 
schrappen we. Draagvlak en een goede balans tussen de belangen van de omgeving 
en de ondernemer zijn van groot belang. Stikstof is in de komende periode een 
belangrijk vraagstuk. Wij willen dat de gemeente innovaties stimuleert die bijdragen aan 
het terugdringen van stikstofuitstoot.

Agrarische ondernemers krijgen ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten. Dat is goed
voor de ondernemer en beperkt overlast. Dit geldt ook voor andere sectoren, zoals

 seizoentoerisme en de maakindustrie.
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3.1 Waar liefdevolle zorg is, dichtbij huis

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We 
vinden het positief dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan 
professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang 
mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze 
daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dicht bij de mensen 
aanbiedt. Zorg op maat vinden wij belangrijk.

Wanneer zorg nodig is, moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Als thuis 
wonen niet meer gaat, moet er binnen drie weken opvang beschikbaar moet zijn. 
Thuiszorg wordt snel geregeld.

Onze inwoners blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen. 
We zetten daarom in op het bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden 
en woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen.

Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als het 
bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. Ook willen we de mogelijkheid actief 
ondersteunen als inwoners een mantelzorgwoning willen bouwen.

De zorg blijft toegankelijk voor iedereen. We zorgen ervoor dat regels voor extra 
ondersteuning goed te begrijpen zijn.

Een fors deel van onze uitgaven in de gemeentelijke begroting bestaat uit zorg en 
ondersteuning. Onbeperkte groei van de zorguitgaven in onze gemeente moet worden 
voorkomen.

We willen niet dat de gemeente extra inkomensafhankelijke regelingen voor de zorg treft 
boven op de afspraken die hierover landelijk zijn gemaakt.

We willen minder bureaucratie en willen verspilling voorkomen. De gemeente dringt 
wachtlijsten terug.

Fraude in de zorg wordt voorkomen en stevig aangepakt.

Voor een gezin met problemen is er één plan en één regisseur.

De gemeente stelt duidelijke kaders voor de zorgpartners en voorkomt perverse prikkels.

De zorg waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, toetsen we kritisch.

Feiten en cijfers uit de zorg kunnen worden ingezet om de zorg te verbeteren. De 
gemeente meet geregeld de tevredenheid over de geleverde zorg. Waar efficiëntere en 
effectievere zorg mogelijk is, zal de gemeente die altijd inzetten.

Nieuwe en slimmere werkwijzen uit de coronatijd kunnen blijvende verbeteringen 
opleveren voor zorglevers en zorgontvangers.

Waar het kan, moet de gemeente zorgvuldige keuzes maken. Zodat de uitgaven 
binnen de financiële kaders blijft. Andere gemeenten zijn hiermee in financiële 
problemen gekomen. Ede heeft de grenzen bewaakt en blijft dat doen. Jeugdzorg 
kost jaarlijks veel geld. Wij willen dat de gemeente binnen de begroting blijft.
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Als de gemeente financiële nood signaleert, bijvoorbeeld bij huurachterstand, komt de 
gemeente in actie. Op die manier wordt voorkomen, dat iemand steeds verder in de 
schulden terecht komt.

De gemeente biedt schuldhulpverlening en past de regels met betrekking tot de 
schuldsanering streng en rechtvaardig toe.

Een kleine groep mensen zorgt voor veel overlast in hun woonomgeving. VVD Ede zet in 
op zorg en hulp op maat. Dit moet voor deze mensen het credo zijn en blijven, zodat 
mensen hun plek terugvinden in de samenleving.

De gemeente staat mantelzorgers bij om overbelasting te voorkomen.

3.2 Waar je fijn kunt opgroeien

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. De gemeente helpt 
daarbij, door een gemeente te zijn waarin kinderen op een veilige en prettige manier kunnen 
opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er 
jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst dicht bij huis, zodat kinderen zo 
normaal mogelijk kunnen opgroeien.

Er komt een scherpere afbakening van wat we verstaan onder jeugdzorg. Nog te vaak 
krijgen kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet 
effectief. Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten.

Het voorkomen van hulp - preventie - is belangrijk. Zo voorkomen we dat we zwaardere 
hulp moeten bieden. Problemen bij kinderen en gezinnen probeert de gemeente 
daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Sociale wijkteams, huisartsen, scholen en 
sportclubs hebben hierin een belangrijke rol. Met hen gaat de gemeente in gesprek om 
te zorgen dat deze aanpak zo effectief mogelijk wordt.

De problemen van de kinderen hebben vaak te maken met schuldenproblematiek of 
gezondheidsproblemen van de ouders. Door niet alleen naar het kind te kijken maar 
naar het gehele gezin kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen worden.

We willen dat er voldoende jeugdprofessionals bij de huisarts aanwezig zijn. Zij zijn 

bekend met regionale zorgorganisaties en de behoeften van ouders en kinderen. Zo 
voorkomen we onnodige doorverwijzingen naar te zware hulp.

Het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft de hoogste prioriteit. 
Waar signalen zijn van kindermishandeling moet dit herkend en gemeld worden. In deze 
situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn.

We koesteren de Mantelzorgwaardering die onze gemeente kent en een goed 
functionerend Steunpunt Mantelzorg. Daarbij zetten we vrijwilligers in en 
organiseren we logeermogelijkheden om lucht te brengen. Het moet mogelijk zijn 
om laagdrempelig en in de eigen wijk of dorp hulp te krijgen. Huisartsenpraktijken, 
buurthuizen en sociale wijkteams spelen hierin een cruciale rol. Zo zorgen we voor 
basisondersteuning in het dagelijks leven.
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3.3 Waar onderwijs een gelijke start biedt

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben en hoe 
we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed 
onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de 
samenleving heeft er belang bij.
 

School is een veilige plaats waar kinderen zich thuis moeten voelen. Scholen hebben 
nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk 
geweld.

De vrije schoolkeuze voor je kind vinden we belangrijk. Wij willen dat de capaciteit van 
scholen vanuit de vrije schoolkeuze wordt verdeeld. De gemeente ontwikkelt daarvoor 
voorspellingsmiddelen om de aansluiting tussen vraag en aanbod te optimaliseren. De 
gemeente controleert of scholen zich aan de wet houden.

Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, ondersteunt de gemeente 
initiatieven om (taal- en reken)achterstanden bij jonge kinderen voorkomen.

De gemeente bevordert een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op wat de 
ondernemers in onze regio nodig hebben.

Het is van belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom willen we dat er 
een veilige toegang tot de school is, met veilige wandel- en fietsroutes.

Vervoer naar speciaal onderwijs wordt vergoed. Wij willen de vergoeding in lijn brengen 
met de landelijke norm, waarmee we een besparing bereiken.

Als ouders hun kind naar religieus bijzonder onderwijs willen sturen, zijn zij zelf 
verantwoordelijk voor het vervoer.

VVD Ede vindt dat leegstaande klaslokalen ook gebruikt kunnen worden door andere 
organisaties dan de hoofdgebruiker, als zij die nodig hebben.

Wij willen dat scholen gezonde lucht en ventilatie als noodzaak zien en de oplossingen 
ook buiten de techniek zoeken, b.v. door regelmatig in de open lucht les te geven.

Scholen krijgen meer ruimte om ondernemender te zijn met bijvoorbeeld 
energieopwekking. Opbrengsten kunnen terugvloeien naar de school.

VVD Ede wil dat onderwijs in Ede onze kinderen een brede blik op de maatschappij 
meegeeft en hen leert diversiteit in het leven en de maatschappij te accepteren, zoals 
seksuele geaardheid.

School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte 
in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op het 
gebied van muziek, sport en cultuur. School- en sportgebouwen kunnen voor 
verschillende doelgroepen worden gebruikt.

Het beschikbaar stellen van studieplekken juichen wij toe. Cultura is daarvoor al ontdekt 
en dat verdient, indien nodig, ook elders uitbreiding.

Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, 
op het sportveld of online is. In onze gemeente zetten we ons actief in voor het sluiten 
van afspraken die pesten tegengaan en zullen voorkomen: het ‘antipestenpact’.

Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra benadrukt. Door met 
scholen al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van de jeugd en het bespreekbaar 
maken van mentale gezondheid, kunnen veel problemen worden voorkomen.
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3.4 Waar we gezond zijn, sporten en bewegen

Sport is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het 
daarom belangrijk dat iedereen kan sporten, vooral ook buiten. Wij zijn erg blij met de 
vrijwilligers die zich iedere dag opnieuw inzetten voor hun club, of het nu gaat om het draaien 
van een bardienst of het meegaan naar een uitwedstrijd van de F’jes. Deze vrijwilligers maken 
de sport mede tot een succes; daar zijn we trots op.

VVD Ede is trots op de grote verenigingsdichtheid in onze gemeente, die grotendeels 
steunt op vrijwilligers.

Bestaande vrijwilligers- en bestuursaansprakelijkheidsverzekeringen worden actief door 
de gemeente onder de aandacht gebracht.

Sport- en spelvoorzieningen zijn een vast onderdeel van het ruimtelijkeordeningsbeleid. 

Sport en spel moet dichtbij beschikbaar zijn, en het aanbod moet passen bij de 
samenstelling van de wijk. Wanneer bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen een sportveld 
plaats moet maken voor iets anders, zoals bijvoorbeeld bij de nieuwe brandweerkazerne 
aan de Peppelensteeg, willen we dat deze ruimte op een andere plek wordt 
gecompenseerd.

Sportdeelname onder jongeren is in de gemeente Ede relatief laag. Wij willen dat 
sporten onder jongeren meer wordt gestimuleerd.

Wij willen dat er optimaal gebruik is van de huidige faciliteiten in onze gemeente.

Sportclubs en verenigingen moeten efficiënt gebruikmaken van hun eigen en 
aangereikte middelen.

Ook stimuleren we dat sportaccommodaties voor meerdere doeleinden gebruikt 

worden. Zo kunnen zo veel mogelijk inwoners gebruik maken van de faciliteiten. Ook 
zorgen we ervoor dat jongerenprojecten gebruik kunnen maken van 
sportaccommodaties.

Het is belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. 
Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke 
instellingen, zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten. Buurtsportcoaches 
kunnen hierbij helpen.

Sport en spel helpen bij de integratie van nieuwkomers in onze gemeente. Wij 
stimuleren de nieuwkomers actief om deel te nemen binnen een van onze 
(sport)verenigingen.

Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking.

Je kunt kinderen niet snel genoeg leren zwemmen. Wij willen dat ieder kind van tien jaar 
of jonger in onze gemeente minimaal zwemdiploma A heeft.

Wij willen dat zwembad De Peppel voor alle recreatieve Edese zwemmers, inclusief de 
scholen, een attractief recreatiebad blijft. Wij spannen ons in om de openluchtbaden 
Bosbad in Lunteren en De Vrije Slag in Bennekom open te houden.

We willen dat breedtesport en topsport goed worden gefaciliteerd.

Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. We willen dat de gemeente 
daarom financieel bijdraagt aan het sporten van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen 
betalen.

Sportevenementen zijn een manier om onze gemeente op de kaart te zetten, te 
verbinden en mensen in beweging te krijgen. Daarom gaat de gemeente actief in 
gesprek met organisaties van grotere sportevenementen om dit voor elkaar te krijgen.

In ons sportbeleid is voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme geen 
plaats.

Onze gemeente is bij uitstek geschikt voor sporten en bewegen in de buitenlucht, dus 
ook in de natuur. Denk daarbij aan mountainbiken, paardrijden en hardlopen.

3.5 Waar culturele voorzieningen zijn, voor iedereen

Een avondje uit, een boeiend museum, een mooie wandeling... VVD Ede juicht een interessant 
en gevarieerd aanbod voor de vrijetijdsbesteding toe. Kunst, cultuur en erfgoed zijn van grote 
waarde voor de samenleving. Onze toeristische trekpleisters, zoals musea en de prachtige 
natuur die onze gemeente rijk is, zijn van belang. Niet alleen voor mensen die hier al wonen en 
om hen te behouden maar ook voor de mensen die onze gemeente bezoeken of zich hier 
willen vestigen. We hebben voorzieningen die passen bij de omvang van de plaats en 
gemeente Ede.

VVD Ede wil dat het culturele aanbod meegroeit met de gemeente. In een groeiende 
gemeente is cultuur immers een belangrijke voorwaarde voor een goed 
vestigingsklimaat.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum zijn prachtige 
toeristische trekpleisters voor onze gemeente. Een goede samenwerking met hen is 
belangrijk. Artbase Ede, met Helene Kröller-Müller als centrale icoon, sluit daar goed op 
aan.

Ook de lokale musea zijn belangrijk voor de levendigheid in een gebied en de 
uitbeelding van onze lokale en regionale historie en identiteit. Samenwerking tussen de 
musea en ruimte voor initiatieven en ontwikkelingen in en rond die musea vinden wij 
belangrijk.

We omarmen verhalen over en tastbare herinneringen aan ons erfgoed. We willen dat 
de ‘roots’ van Ede goed zichtbaar zijn, onder meer in de openbare ruimte. We 
beschermen ons erfgoed zo goed mogelijk. We zijn blij met de rol die de historische 
verenigingen daarbij spelen.

Pijnlijke facetten van onze geschiedenis wissen we niet uit, maar plaatsen we in 
perspectief.

Een mooi voorbeeld van lokale samenwerking tussen Edese musea en het 
Gemeentearchief zijn de zogenaamde digitale tafels. Belangstellenden kunnen op 
een interactieve manier kennis maken met de diverse collecties en met verhalen uit 
Ede.
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De kunstroute in het centrum van Ede is een mooi initiatief. We willen zo veel mogelijk 
mensen er kennis mee laten maken. De Open Monumentendag blijft een mooie 
gelegenheid om lokaal erfgoed te ervaren. Ook zijn we blij met lokale kunstinitiatieven, 
zoals Kunstlijn Lunteren, de Kijkdoos Bennekom, de Stingerbol en het Platform Edese 
Kunstenaars.

Wij willen dat ondernemers in kunst en cultuur zich inspannen om zichzelf te 
onderhouden en daarmee zo min mogelijk afhankelijk te zijn van subsidies.

We zijn blij met het programma-aanbod van Pathé, waarmee we een theaterzaal voor 
1000 personen in onze gemeente hebben. 

Cultura moet blijven passen bij een groeiende gemeente.

Als voorwaarde voor subsidie voor culturele activiteiten verwachten we dat aanvragers 
ook zelf zorgdragen voor een deel van de inkomsten en bijdragen aan een 
maatschappelijk doel.

Van culturele instellingen verwachten we dat ze verantwoordelijkheid afleggen over hoe 
zij belastinggeld besteden.

De bibliotheek is een basisvoorziening met een sociale en educatieve functie. Het 
aanbod in de bibliotheekvestigingen en in de bibliobus moet voor iedereen toegankelijk 
en gevarieerd zijn.

De lokale publieke omroep wordt ondersteund in de uitvoering van haar wettelijke taak. 
Wij zijn blij met de prominente verbindende rol die de omroep in de Edese samenleving 
speelt.

Wij willen ons culturele erfgoed koesteren. Wij vinden het belangrijk dat mensen die in 
Ede wonen, maar hier niet geboren en getogen zijn, de geschiedenis en cultuur van 
onze gemeente aangeboden krijgen.

De VVD Ede wil graag landelijk aansprekende evenementen naar Ede proberen te halen, 
zoals Statues By Night of , The Passion of Het Glazen Huis.

De musea, de cultuurhistorische verenigingen en evenementen, zoals de 
sinterklaasintochten, de Airborne-herdenkingen, droppings op de Ginkelse Heide 
(herinneringstoerisme), de Oud-Lunterse Dag, de Vlegeldag in Bennekom en 
andere culturele onderdelen van de Heideweek, maar ook een evenement dat 
kunst en landschap verbindt, zoals Woest & Bijster, vinden we belangrijk.
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EEN VEILIGE GEMEENTE

4.1 Waar we veilig zijn en ons veilig voelen

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen 
vrijheid. VVD Ede wil dat iedereen in Ede veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. 
Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers 
zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan 
we overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te 
voorkomen.

Onze inwoners moeten kunnen vertrouwen op de hulpdiensten, zoals politie, brandweer 
en ambulances. Daarbij is het ook belangrijk dat we zorgvuldig met de kosten omgaan. 
Een bezuiniging mag nooit ten koste gaan van onze veiligheid.

Mensen kiezen niet voor hun geaardheid; ze zijn zo geboren. Sinds 2020 mag ook Ede 
zich Regenbooggemeente noemen. Daar heeft VVD Ede hard voor geknokt en daar zijn 
we trots op! Nu moet de gemeente er ook beleid voor maken.

Meer ‘blauw op straat’ is - ook bij ons - een veelgehoorde wens als het over veiligheid 
gaat. De afgelopen periode heeft VVD Ede zich met succes hard gemaakt voor meer 
budget voor extra ‘groene boa’s’: opsporingsambtenaren die onze natuur helpen te 
beschermen en daarmee zorgen dat wij er allemaal van kunnen blijven genieten.

Steeds vaker komen mensen elkaar tegen in de natuur en niet iedereen heeft begrip 
voor de activiteit van de ander. Wij ondersteunen de regels van de ‘Buitencode’, die is 
opgesteld door sportbonden en natuurorganisaties.

Samen met de brandweer, (groene) boa’s en handhavers in omliggende gemeenten, 
willen wij natuurbranden adequaat bestrijden en, beter nog, voorkomen door mensen 
actief te wijzen op brandgevaar in tijden van droogte.

Hulpverleners, zoals ambulancepersoneel, brandweer, agenten of boa’s, die zorgen voor 
onze gezondheid en veiligheid moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Mensen die 
hun geweld aandoen, moeten daarvoor worden gestraft.

Overlast op straat of het overschrijden van regels moet worden aangepakt. Vandalen of 
brandstichters moeten de schade betalen die ze veroorzaken.

Buurtbewoners zien naar elkaar om en delen zorgen met elkaar. Met buurtpreventie- en 
WhatsApp-groepen willen wij de bijdrage van bewoners aan de veiligheid in hun straat 
of wijk stimuleren.

Wijkagenten moeten een prominentere en zichtbaardere rol krijgen in het bewaken van 
de veiligheid in de buurt. Door een goede samenwerking van de wijkagenten met onze 
dorp- en buurtorganisaties en door er ‘te zijn’ voor onze inwoners, gaan ze verloedering 
en overlast tegen.

Voor onze inwoners is een schone leefomgeving belangrijk. Als de openbare ruimte er 
rommelig of vies uitziet, geeft dit een gevoel van onveiligheid. Wij vinden dat bewoners 
ook een rol hebben door elkaar te stimuleren om hun eigen leefomgeving schoon, 
netjes en veilig te houden.

Ook ondernemers moeten zich veilig voelen en moeten kunnen ondernemen in een 
veilige en aantrekkelijke omgeving.

De gemeente zorgt ervoor dat wegen, fietspaden en trottoirs veilig zijn.

EEN VEILIGE GEMEENTE
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Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. We richten onze wijken en dorpen, in het 
bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs, veilig in. Dat doen we in samenwerking 
met politiediensten, ouders en buurtbewoners.

Ook wij willen minder verkeersslachtoffers, want Ede scoort daar niet goed. Wij 
stimuleren bewustwordingscampagnes om gevaren van hardrijden, niet-handsfree 
rijden en het gebruik van alcohol, lachgas en drugs in het verkeer onder de aandacht te 
brengen.

Bij levensgevaar telt elke seconde. In de afgelopen periode zijn er in onze gemeente 
AED’s bijgeplaatst. We willen nu meer publiek toegankelijke AED’s.

Wij willen dat het bezit van dieren geen overlast voor anderen veroorzaakt. Als dier en 
eigenaar zich niet aan regels houden, kunnen er maatregelen worden genomen.

We willen dat er meer gehandhaafd wordt op loslopende honden buiten de 
losloopgebieden.

4.2 Waar criminaliteit wordt aangepakt

Mensen worden niet geboren als crimineel, maar glijden vaak af door een slechte opvoeding, 
verkeerde invloeden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij 
de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht 
van onszelf, ondersteund door een gemeente die zorgdraagt voor veiligheid, vormt het 
fundament van onze samenleving.

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft.

De gemeente speelt een grote rol in het bieden van veiligheid. In samenwerking met 

politie, scholen, wijkteams en ondernemers worden er diverse onderwerpen aangepakt. 
Zoals ondermijnende criminaliteit, cameratoezicht, inbraakpreventie en beleid over 
drugsgebruik en -overlast. De ondersteuning en zorg moet goed aansluiten bij de 
diversiteit van de problematiek.

Ede was ooit de eerste gemeente in Nederland met cameratoezicht. Als technologische 
innovaties kunnen helpen om de veiligheid te vergroten - bijvoorbeeld werken met 
helmcamera’s - dan willen wij hierin voorloper zijn. VVD Ede wil duidelijke regels over wat 
wel en niet mag, maar ook technische en juridische garanties die onjuist gebruik 
voorkomen.

Criminaliteit mag nooit lonen. De gemeente moet scherp zijn op witwaspraktijken en op 
ondermijning. De gemeente weigert een vergunning of trekt deze in als deze misbruikt 
wordt voor het faciliteren van criminele activiteiten.

In onze gemeente gaan we leegstand tegen om verkrotting, verloedering en criminaliteit 
te voorkomen.

Onze bewoners moeten elkaar durven aanspreken. We helpen hen om verdachte 

situaties te signaleren of een drugslab of een wietplantage te herkennen.

Criminelen die azen op een lege schuur of bedrijfsruimte voor illegale activiteiten 
moeten wat ons betreft in Ede geen voet aan de grond krijgen.

De afgelopen jaren zagen we in Ede een toename van drugsdumpingen in het 

buitengebied. Dit kan levensgevaarlijke situaties opleveren en kwetsbare natuur ernstig 
beschadigen. De gemeente gaat intensiever inzetten op een veilig buitengebied.

Om onze boa’s goed hun werk te kunnen laten doen, moeten zij worden uitgerust met 
de juiste middelen om zichzelf te kunnen beschermen, zoals bijvoorbeeld een bodycam 
en een wapenstok.

We zien in onze gemeente een toename van criminaliteit door jongeren. Met een VIP-
aanpak (‘very irritating police’) voelen zij direct wat het gevolg is van hun acties. Wij 
vinden dat ook ouders en hun opvoeding hierbij een belangrijke rol spelen. Ouders 
worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen en betalen mee aan de 
vergoeding van eventuele schade.

Wij willen dat de jaarwisseling plezierig verloopt. Hier hoort ook het afsteken van 
vuurwerk bij. Veiligheid wordt bevorderd door goede voorlichting over veilig gebruik 
vooraf, zoals in scholen. Vuurwerk moet op een veilige manier worden gehanteerd en de 
gemeente treedt hard op bij het gebruik van illegaal vuurwerk, het vernielen van 
andermans bezittingen en het afsteken van vuurwerk binnen vuurwerkvrije zones.

Fraudeurs en oplichters op internet worden steeds slimmer. We zijn alert op nieuwe 
ontwikkelingen en stimuleren goede voorlichting.

De gemeente Ede heeft sinds kort een digitale wijkagent die een centrale rol speelt bij 
bewustwording en voorkoming van cybercriminaliteit. Wij maken ons hard om deze rol 
voldoende zichtbaar te maken.

Wij vinden dat er meer aandacht moeten zijn voor slachtoffers van online-wangedrag. 

Het helpt wanneer berichten, die hen persoonlijk schaden, snel van internet worden 
gehaald. Wij willen duidelijk maken dat online dezelfde regels en normen gelden als in 
de echte wereld. Om te voorkomen dat kinderen of volwassenen slachtoffer zijn van 
digitale criminaliteit zoals phishing, investeren we in goede voorlichting.

Voor haatpredikers is in Ede geen plaats. Wij willen dat gemeente ervoor zorgt dat zij in
 Ede geen podium krijgen en zo kunnen oproepen om onze waarden en vrijheden te
 negeren of tegen te werken.
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5.1 Waar het belang van de inwoners en onze bedrijven voorop staat

De gemeente is er om problemen op te lossen en te voorkomen en drempels weg te nemen. 
Het belang van de inwoners staat altijd voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik 
en duidelijke regels helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen 
we wachtrijen, problemen en frustraties. Dit geldt niet alleen voor de gemeente, maar ook voor 
de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente participeert en die contact met onze 
burgers of bedrijven hebben, zoals Omgevingsdienst De Vallei, de GGD of de regio Foodvalley.

Alle manieren waarop de gemeente in contact komt met inwoners, bedrijven, 
instellingen en bezoekers blijven ruimhartig beschikbaar. Zo houden wij de gemeente 
fysiek, telefonisch en digitaal optimaal toegankelijk.

Websites, brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk en 
toegankelijk.

De gemeente is er voor de inwoners en ondernemers, niet andersom. 
Servicegerichtheid staat hoog in het vaandel. We vinden het normaal dat de gemeente 
opneemt als je belt en dat zij snel en adequaat helpt en handelt. Aangeboden post en e-
mails worden vlot, gericht en persoonlijk beantwoord. Wij willen kortere termijnen waarin 
vragen, klachten en problemen worden opgelost.

De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen 
hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen uitkomt. De 
gemeente bezorgt tegen betaling producten, zoals paspoorten, rijbewijzen en ID-kaarten 
ook beveiligd thuis.

Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent openingstijden buiten kantoortijden voor 
zaken die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen is het altijd mogelijk om een mens te 
spreken in plaats van een computer.

De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig veilig is, ook om privacygevoelige informatie 
van inwoners te beschermen tegen digitale hacks en cyberaanvallen.

De gemeente handelt in overeenstemming met de landelijke privacywetgeving (AVG) en 
volgt haar inwoners dus niet digitaal.

Een open (dus transparante, betrouwbare en proactieve) overheid vinden wij belangrijk. 
Wij willen daarin een koploper zijn.

De gemeente communiceert tijdig en actief over gewijzigde regelgeving, besteding van 
subsidies, uitkomsten van onderzoeken en statistieken, en verleende vergunningen.

De gemeente is een betrouwbare gesprekspartner en geloofwaardig voor inwoners en 

ondernemers. Als er afspraken zijn gemaakt, worden die goed vastgelegd en komt de 
gemeente die na.

Bijeenkomsten die de gemeente organiseert om haar inwoners te informeren over 
plannen of wijzigingen, worden zoveel mogelijk digitaal gedaan, omdat COVID-19 ons 
geleerd heeft dat dit de deelname vergroot. Belangstellenden kunnen ook fysiek 
aanwezig zijn.

Bijeenkomsten die de gemeente organiseert in het kader van participatie en draagvlak 
zoeken, worden bij voorkeur fysiek gehouden, omdat op die manier een inhoudelijke 
discussie beter gevoerd kan worden. Fysieke bijeenkomsten worden vastgelegd.
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Participatie eindigt niet bij de start van de uitvoering van een project. Ook daarna 
worden inwoners op de hoogte gehouden.

De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt slimmer samen in 
de regio als dit leidt tot betere oplossingen voor bijvoorbeeld bereikbaarheid, regionale 
werkgelegenheid of woningbouw.

De Omgevingswet moet tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijke plannen leiden, 
zodat de burger beter bediend wordt met één loket. Wij bewaken dat de uitvoering van 
de wet ook daadwerkelijk meer ruimte oplevert voor inwoners en ondernemers. Indien 
nodig werken wij samen met de VVD-fracties in de provincie, het waterschap en de 
Tweede Kamer om de wet te verbeteren en de kosten beheersbaar te houden.

Wij vinden dat ook de gemeentelijke organisatie voldoende stageplaatsen beschikbaar 
moet stellen.

In al haar beleid heeft de gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie op het gebied 

van diversiteit en inclusie. Wij ondersteunen in dat kader initiatieven als de 
Regenbooggemeente en Orange The World van harte.

De gemeente geeft opdrachten aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van 
de wet.

5.2 Waar we onze krachten bundelen voor slimme oplossingen

Ede maken we met elkaar! Wij ondersteunen de Edese participatieaanpak. We bundelen onze 
krachten en werken met plezier samen om de problemen op te lossen in onze eigen straat, 
buurt, wijk of dorp. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve 
initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt, zoals bijvoorbeeld met ‘Ede doet’. En bij 
belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium worden 
betrokken.

We vinden dat de verwachtingen (en beperkingen) ten aanzien van participatie vooraf goed 
duidelijk moeten zijn. We nemen onze inwoners en ondernemers serieus. Zo werken we aan 
draagvlak en beter beleid.

Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom zit de 
gemeente initiatieven zo min mogelijk in de weg en denkt ze proactief mee door middel 
van een verenigingen-, ondernemers- en/of duurzaamheidsloket. 

We richten bij de gemeente één loket in waar ondernemers (ook nieuwkomers) terecht 
kunnen voor vragen, vergunningen en ideeën.

We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die inwoners betrekken bij gemeentelijk 
beleid, zoals de dorpsraden, de Jongerenraad, Adviesraad Sociaal Domein Ede, 
Koplopers Inclusie, de Bosraad en wijk- en buurtverenigingen.

Bij ingrijpende veranderingen in de openbare ruimte worden de bewoners uit de directe 
omgeving in een vroeg stadium geïnformeerd en indien mogelijk betrokken.

Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers of slimme schakers altijd gelijk
 krijgen. De gemeente heeft meer oog voor de ‘stille meerderheid’. Zo houden we balans
 bij het maken van keuzes.

5.3 Waar we verstandig met ons geld omgaan

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend door 
onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. Gemeenten 
krijgen echter steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan in alle gemeenten onder 
druk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente duidelijk en transparant verantwoording aflegt 
over de besteding van het geld.

De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en de 
jaarlijkse verantwoording zijn goed leesbaar. Hiermee krijgen inwoners en ondernemers 
jaarlijks eenvoudig inzage waaraan geld is besteed en welk effect is bereikt.

De gemeente geeft niet meer geld uit dan er binnenkomt. Structurele uitgaven worden 
structureel gedekt.

De gemeentelijke lasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. Wij willen behoren tot 
de top van de gemeenten met de laagste belastingen.

De gemeentelijke heffingen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De 
gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt.

We willen dat gemeentelijke producten zo veel mogelijk kostendekkend zijn. Hierbij 
vinden we wel dat een gefaseerde verhoging van lasten de laatste optie is en er eerst 
gekeken wordt naar manieren om de kosten omlaag te brengen en/of inkomsten te 
genereren.

Voor vervanging van een gestolen rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs hoef je de 
eerste keer niet te betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg.

De gemeente heeft in haar organisatie een arbeidsbezetting met vaste en flexibele 

arbeidscontracten. Wij blijven voorstander van een flexibele schil. Die biedt voordelen bij 
specialistische vraagstukken of opvang van pieken en ziekte.

Onze gemeente bezit veel bouwgrond en dat is niet zonder risico. Wij willen dat de 
gemeente het langdurig grondbezit afbouwt. In sommige gevallen is het kortstondig 
aankopen en in de markt zetten van bouwgrond van belang voor het realiseren van 
woningen om zo speculatie tegen te gaan.
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