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Kiezen en delen in durf en vertrouwen 
 

Verkiezingsprogramma PvdA Ede 
Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 

 
 

1. INLEIDING 
 
 

De gemeenten krijgen heel veel nieuwe taken. Vooral op het terrein van zorg, jeugd 
en arbeidsmarkt, ofwel in bestuurlijke taal “het sociaal domein”. De wetten waarin 
duidelijk wordt hoe deze precies vorm krijgen zijn in de maak. Dat die wetten er 
komen staat vast; 2014 wordt een overgangsjaar en vanaf 2015 worden het taken 
van de gemeente. De bedoeling is dat de gemeente flexibeler en beter kan inspelen 
op de vraag naar zorg van de eigen inwoners dan vanuit de AWBZ kan. De bedoeling 
is dat de professionals veel minder tijd kwijt zijn aan administratie en dat er minder 
geld gaat naar de tussenlagen die voor de werkvloer instructies verzinnen. De PvdA 
vindt dat een goede zaak en zal er aan werken dat deze doelstelling ook werkelijkheid 
wordt. 
 
Neemt niet weg dat door de bezuinigingen van het kabinet de gemeente minder geld 
voor de zorgtaken heeft dan er nu wordt uitgegeven. Dat geeft onzekerheid over 
welke zorg men nog kan krijgen. Veel mensen zijn daar ongerust over en de PvdA 
begrijpt dit heel goed. Onduidelijkheid over wat er straks nog kan, leidt tot extra 
zorgen en onrust in de samenleving. 
 
In dit verkiezingsprogramma geeft de PvdA Ede aan hoe wij de komende vier jaar 
willen invullen om een eerlijke, solidaire en betrokken samenleving vorm te geven. 
We zullen zaken soms anders moeten doen en breken met het verleden. 
 
De PvdA was, is en blijft strijden voor solidariteit, juist ook in tijden als het slechter 
gaat. In tijden van onzekerheid en economische problemen komt het aan op 
saamhorigheid en betrokkenheid.  
 
Voor de PvdA gaat het om het welzijn van mensen ondanks de afnemende middelen. 
Dat kan alleen samen. Wij, burgers van de gemeente Ede, vormen de sleutel om te 
zorgen dat de nieuwe wetgeving gaat werken in het belang van mensen die steun van 
de gemeente nodig hebben. 
 
Om dit te realiseren willen wij een slagvaardige lokale overheid die samenwerkt met 
haar inwoners. Een solidaire samenleving maken we immers samen. De PvdA kiest 
ervoor om waar nodig met andere gemeenten in onze regio samen te werken op 
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sociale thema’s als werkgelegenheid, sociale voorzieningen of ten behoeve van de 
woningmarkt. Bij een regionale aanpak van dergelijke thema’s staan gemeenten 
samen sterker.  
 
De traditionele taken van de gemeente komen in het teken van rijks bezuinigingen en 
economische tegenwind. Keuzes gaan gemaakt worden. Waar en hoe precies is nu 
nog niet te zeggen. In dit programma zet de PvdA neer waar vanuit wij voorstellen 
beoordelen en waarop wij inzetten bij de komende college onderhandelingen. Wij 
zijn bereid en in staat om onze bestuursverantwoordelijkheid voort te zetten. Het is 
aan de kiezer om dat mogelijk te maken. 
 
 

Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode:  

 De gemeente dicht bij mensen, laagdrempelig, dienstbaar en zonder hokjes. 

 Inwoners en organisaties die zich inzetten voor de samenleving worden door 
de gemeente gestimuleerd. 

 De gemeente betrekt de inwoners zo vroeg mogelijk bij belangrijke keuzes.  

 Regionale samenwerking is noodzakelijk. Op economisch en sociaal terrein is 
hier veel winst te behalen, zeker nu de lokale overheid voor steeds meer taken 
op het gebied van zorg, welzijn en sociale zekerheid verantwoordelijk is. De 
samenwerking in Food Valley willen we stimuleren en uitbreiden. 

 Gemeenteraadsleden van de Partij van de Arbeid staan als 
volksvertegenwoordigers in nauw contact met bewoners, maken waar 
mogelijk gebruik van hun kennis en ervaring en leggen over standpunten en 
besluiten voortdurend verantwoording af. 
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2. WERK, ECONOMIE EN INKOMEN 
 
 

Werk, werk, werk: dat is ons doel. Daarom zijn de werkgevers (nieuwe èn bestaande) 
voor de PvdA belangrijk. Duurzame werkgelegenheid - en daarmee welvaart – 
worden gestimuleerd door een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers.  
Om bedrijven, en dus werk, aan te trekken moet het voor ondernemers gunstig zijn 
om zich in Ede te vestigen. Ede beschikt over veel grond en heeft een strategische 
ligging. De PvdA vindt een goede verstandhouding tussen gemeente en bestaande 
werkgevers van groot belang. De gemeente zal bestaande werkgevers koesteren en 
meedenken in het oplossen van problemen waar bedrijven door regelgeving op 
stuiten.  
 
Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode: 

 Grond kan tegen gunstige voorwaarden beschikbaar komen voor bedrijven. 
Zolang het maatschappelijk-economisch saldo positief is, wil de PvdA hier ver 
in gaan. 

 Het wordt gemakkelijker om - met behoud van uitkering - een eigen 
onderneming te starten. De gemeente biedt ondersteuning met bedrijfsruimte 
(bijvoorbeeld op de kazerneterreinen) en faciliteiten zoals (gratis) 
internetoplossingen.  

 De gemeente maakt afspraken met werkgevers over werk en scholing van 
mensen met een uitkering.  

 De gemeente neemt de regie om kennisinstituten (de kenniscampus) en 
bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen voor het afstemmen van het 
onderwijsaanbod op de vraag van de arbeidsmarkt.  

 De gemeentes in Food Valley zorgen er in gezamenlijkheid voor dat Food 
Valley de natuurlijke vestigingsplaats voor (internationale) foodbedrijven en 
instellingen wordt.  

 De accountmanagers van de gemeente Ede blijven. Zij hebben als taak te 
zorgen dat bedrijven zich in Ede vestigen en dat bedrijven in Ede blijven.  

 
Arbeidsmarkt  
Werk geeft mensen zelfrespect, zelfstandigheid en zorgt voor ontplooiing, integratie 
en participatie. Voor velen is het vinden van (nieuw) werk niet gemakkelijk, mensen 
hebben daar dikwijls hulp bij nodig. Om inwoners van werk naar werk te helpen vindt 
de PvdA dat de gemeente mensen zonder werk mogelijkheden moet bieden om hun 
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Hiervoor is samenwerking met werkgevers 
noodzakelijk.  
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Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode: 

 De gemeente zet actief in om mensen weer naar werk te helpen. Dat kan door 
mensen in een uitkeringssituatie tijdelijk onbetaald werk aan te bieden of in 
contact te brengen met vrijwilligerswerk, waar ze hun kennis, vakkundigheid 
en ervaring kunnen inzetten. Hiermee houden mensen hun werkritme en 
zelfvertrouwen.  

 De gemeente helpt mensen aan het werk, samen met ondernemers en 
bedrijfsleven. De gemeente draagt bij aan de kosten van scholing voor 
werklozen als de opleiding de kans op werk vergroot. Scholing kan met behoud 
van uitkering.  

 Bij aanbestedingen en bij de inkoop van diensten en producten door de 
gemeente wordt altijd de voorwaarde gesteld, dat de ‘aannemer’ minimaal 5% 
van de aanneemsom gebruikt voor de inzet van langdurig werklozen, jongeren 
en arbeidsgehandicapten. Deze regeling gaat gelden voor alle projecten zowel 
fysiek (gebouwen en wegen) als sociaal. De gemeente geeft zelf het goede 
voorbeeld door voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen aan te 
bieden en 5% van de arbeidsplaatsen te reserveren voor 
arbeidsgehandicapten al dan niet via detachering vanuit Permar. 

 In het onderwijs worden jongeren en hun ouders geïnformeerd over kansen 
op de (regionale) arbeidsmarkt.  

 

 

Opgestroopte mouwen voor de toekomst van Ede 
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Aantrekkelijke binnenstad 

Een belangrijk onderdeel van onze lokale economie vormt de middenstand. De 
wensen van de consument zijn veranderd. Een groeiend deel van de noodzakelijke 
aankopen doet men online. Winkelen in de binnenstad wordt steeds meer een 
vrijetijdsbesteding. Een aantrekkelijk winkelaanbod is er enkel bij voldoende omzet. 
Levendigheid in het centrum is hierbij belangrijk en de PvdA denkt dat daarbij naast 
winkels ook aan andere activiteiten zoals cultuur en ruimtes met WIFI waar je op 
uurbasis kunt werken. Wij willen graag dat de inwoners van Ede en omgeving hun 
aankopen doen in lokale winkels. Consumenten hebben alternatieven in de omgeving 
en elke euro die zij buiten Edese winkeltijden uitgeven in een andere gemeente of op 
internet, zijn gemiste inkomsten voor de lokale ondernemer. Aansluiten op de 
(veranderende) wensen vindt de PvdA noodzakelijk. 
 
Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode: 

 Vrijetijdsbesteding vindt vooral plaats buiten de normale werktijden. Flexibele 
openingstijden van winkels horen daar bij, ook op zondag.  

 Leegstaande panden kunnen als overgang naar een definitieve bestemming 
een creatieve invulling krijgen. Voor zover nodig werkt de gemeente daar aan 
mee, bijvoorbeeld door ontheffing te geven voor belemmerende regelgeving 
uit het bestemmingsplan. 
 
 

Toerisme: groen en gezond 
Toerisme is een belangrijke sector in onze gemeentelijke economie. Het aantal 
vakanties dat Nederlanders in eigen land doorbrengt stijgt. Toch neemt het aantal 
overnachtingen in Ede op jaarbasis af. Ook hier vindt de PvdA dat we meer tegemoet 
moeten komen aan de wensen van de moderne consument.  
Mensen komen hier vooral om te genieten van een actieve, gezonde vakantie in een 
groene omgeving. Maar dat is niet meer voldoende. Met een breder aanbod van 
(culturele) activiteiten maken we Ede voor een grotere groep bezoekers interessant.  
 
Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode: 

 We verruimen de mogelijkheden in het gemeentelijk vergunningenbeleid voor 
activiteiten die toeristen aantrekken. Ook op zondag. 

 De gemeente voert samen met lokale ondernemers een actief citymarketing 
beleid. 

 Het realiseren van een recreatieplas blijft van groot belang. 

 
 

  



Verkiezingsprogramma PvdA Ede 2014 8 
  

3. ZORGEN VOOR MEEDOEN 
 
 
Samen werken aan goede zorg 
Er verandert veel in de zorg. Samenwerking, communicatie met en tussen 
zorggebruikers en –aanbieders is belangrijk, net zo goed als het voorkomen van valse 
verwachtingen. We willen eerlijk zijn over wat er wel en niet geboden kan worden. 
Als mensen belemmerd worden in hun eigen zelfstandigheid dan helpt de gemeente 
bij het zoeken naar een oplossing. Soms is die oplossing dichtbij in de eigen 
omgeving. In andere gevallen moet verder gekeken worden. Omdat iedereen anders 
is, volstaat geen kant en klare oplossing. Maatwerk is nodig en belangrijk maar ook 
moeilijk. Het vergt inleving en moet toetsbaar blijven. De PvdA is kritisch op 
marktwerking in de zorg en, daarom kiezen wij voor bestuurlijke aanbesteding. We 
willen experimenteren met wijk- en buurtgerichte financiering van sociale wijkteams 
als ondersteuning van de inwoners. We willen zorgvragers ondersteunen in het 
opkomen voor hun belangen. De PvdA wil een plan maken om versnippering in de 
dienstverlening uit te bannen en zorgvragers zo goed mogelijk te helpen. Zorg is een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zorgen dat er ondanks de bezuinigingen 
en ondanks het toenemend aantal mensen met een ondersteuningsvraag hulp is voor 
de mensen die dat nodig hebben. Draagkracht is voor ons een leidend principe. Eigen 
bijdragen voor zorg worden inkomensafhankelijk. Bij berekening van de eigen 
bijdrage wil de PvdA dat vermogen dat vastligt in het eigen huis tot de grens van de 
NHG (Nationale Hypotheek Garantie, nu 290.000€) wordt vrij gesteld. De gemeente 
maakt de zorg minder ingewikkeld door dichtbij mensen te organiseren, bijvoorbeeld 
met wijkverpleegkundigen en door de eigen kracht van mensen en hun netwerken te 
versterken. 
 
Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode:  

 Zorg is altijd gericht op de totale situatie van de zorgvrager. 

 Lijfgebonden zorg blijft professionele zorg. 

 De gemeente gaat experimenteren met wijkbudgetten voor zorg en welzijn.  

 In iedere wijk een sociaal wijkteam. 

 Er komt voor individuele besluiten in het sociaal domein een regeling voor 

onafhankelijk en inhoudelijk bezwaar en beroep. 
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Zorg dicht bij huis en ouder worden in de eigen buurt 
De PvdA vindt het belangrijk dat mensen gewoon in hun eigen wijk blijven wonen als 
ze ouder worden of gehandicapt raken. Zorgmedewerkers worden weer 
‘aanklampbaar’ en zichtbaar in de wijk. Zorg dicht bij mensen en beschikbaar als het 
nodig is. Het gaat niet alleen om zorg, maar ook om welzijn. Met alleen het uit bed 
halen van mensen of het schoonmaken van een huis ben je niet klaar. 
Voor veel ouderen dreigen financiële problemen. Wij willen dat de gemeente de 
belangenorganisaties steunt in het geven van voorlichting en hulp.  
 
Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode: 

 De keuze voor een wijk- en buurtgerichte benadering van zorg.  

 De gemeente betrekt ouderen actief bij de voorzieningen in hun wijk.  

 Er worden voldoende levensloopbestendige woningen gebouwd. Daar horen 
ook kleinschalige woonvormen bij. 

 De gemeente gebruikt de decentralisatie van de AWBZ om zorg en welzijn 
meer aan elkaar te verbinden. Preventie staat centraal.  

 De gemeente Ede betrekt organisaties van ouderen bij het ouderenbeleid. De 
gemeente ondersteunt deze organisaties zo nodig.  

 Er blijft een persoonsgebonden budget (PGB) met zoveel mogelijk 
voorzieningen in natura.  

 De gemeente ontwikkelt voor oudere migranten specifieke programma’s om 
te voorkomen dat zij in een dubbel sociaal isolement raken en om te zorgen 
dat zij de weg leren kennen naar de zorginstellingen.  
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Mantelzorgers 
Mantelzorg is zorg die vanuit liefde en dus om niet gegeven wordt. Van alle zorg die 
wordt verleend, komt ongeveer 80 procent voor rekening van mantelzorgers. Het 
gaat dan vaak om ouders die voor hun gehandicapte kinderen zorgen, partners die 
elkaar verzorgen of kinderen die hun ouders ondersteunen. Mantelzorg is vaak 
ontzettend zwaar. Soms gaat het zelfs om hele jonge kinderen die complete 
verantwoordelijkheden in het huishouden hebben of hoogbejaarden die hun partner 
verzorgen. Om mantelzorgers te helpen en af en toe rust te geven zetten wij de 
komende jaren extra in op het ondersteunen van mantelzorgers. Naast de 
mantelzorg blijft natuurlijk ook professionele zorg nodig.  
 
Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode: 

 Zorg krijgen wordt minder ingewikkeld. Minder regels, meer direct contact. In 
een gesprek vooraf wordt de gehele situatie van de hulpvrager in kaart 
gebracht, er is daarbij ook aandacht voor eenzaamheid. 

 De gemeente gaat experimenteren met een wijkbudget voor zorg en welzijn. 

 Bij re-integratietrajecten wordt rekening gehouden met mantelzorgtaken.  

 De gemeente ondersteunt verlichting voor mantelzorgers, zoals(weekend) 
logies voor degene die de zorg nodig heeft. 

 De voorzieningen voor dagbesteding van mensen met een verstandelijke 
handicap blijven op een zodanig niveau dat zij zich veilig voelen en 
tegelijkertijd gestimuleerd worden tot een zo goed mogelijke zelfredzaamheid. 

 De gemeente steunt ouders en patiënten als zij zelf zorgvoorzieningen willen 
starten, bijvoorbeeld bij het vinden van een locatie. 

 De gemeente geeft werkzoekenden ruimte om anderen hulp te bieden.  

 Bij het organiseren van hulp maakt de gemeente hulpvragers ook bewust van 
hun mogelijkheden om anderen iets te bieden. 
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Armoedebestrijding en hulp bij schulden 
Bij oplopende werkloosheid moeten steeds meer mensen rondkomen met een laag 
inkomen. De PvdA wil de mensen die financieel het meest kwetsbaar zijn 
ondersteunen door een armoede-aanpak. Het voorkomen van armoede staat voorop.  
 
Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode: 

 Met Woonstede en nutsbedrijven worden de afspraken om problematische 
schulden en huisuitzettingen te voorkomen voortgezet. Signalen van 
betalingsachterstand worden tijdig gedeeld en zo nodig wordt 
schuldhulpverlening ingezet. 

 De gemeente zet fors in op het voorkomen van schulden door voorlichting, 
schuldhulpmaatjes en lesprogramma’s aan scholen aan te bieden. 

 Mensen die langdurig van een minimum inkomen leven krijgen extra steun, 
waaronder een collectieve ziektekostenverzekering. 

 Daar waar schuldhulpverlening noodzakelijk is, wordt gezorgd voor een snelle 
afwikkeling. 

 Dak- en thuislozen worden waar mogelijk begeleid naar een zelfstandig 
bestaan.  

 Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Fraude bestrijden we. 

 Ons beleid is erop gericht te bieden wat mensen nodig hebben. We kiezen 
voor maatwerk binnen algemene regelingen. We willen ook kunnen 
beoordelen of de middelen op de juiste plaats zijn terechtgekomen.  

 De PvdA wil de inkomensgrens voor het gemeentelijk minimabeleid ten 
behoeve van kinderen verhogen naar 120% van het wettelijk minimumloon (in 
plaats van de huidige 110%). Op deze manier willen we de ‘armoedeval’ 
voorkomen.  

 De sport- en cultuurpas blijft bestaan. Deze biedt de mogelijkheid kinderen uit 
gezinnen met een minimum inkomen te laten sporten of deel te laten nemen 
aan culturele activiteiten.  

 De gemeente benadert mensen vanuit de voorzieningen in de wijk om hen te 
ondersteunen daar waar dat nodig is. De huisarts, scholen en buurtcentra 
krijgen een belangrijke doorverwijsrol in het identificeren van schulden, 
armoede of eenzaamheid.  

 Gezinnen met meerdere problemen op verschillende terreinen zijn extra 
kwetsbaar en verdienen extra hulp. Deze gezinnen krijgen gecoördineerde 
hulp bij zorg, schulden en opvoeding.  

 
 

  



Verkiezingsprogramma PvdA Ede 2014 12 
  

Sociaal vangnet 
Langdurige bijstand vergroot de kans op een uitzichtloos bestaan en isolement. De 
PvdA wil dat iedereen betaald werk heeft. Daarom willen we bijstandsgerechtigden 
actief helpen bij het vinden van werk. Vanuit de mogelijkheden van elk individu 
proberen we aan te sluiten bij de arbeidsmarkt en bekijken we wat er nodig is 
(scholing waaronder stage of onbetaald werk zoals vrijwilligerswerk) om die 
aansluiting te verbeteren.  
 
Dat betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode: 

 Ons uitgangspunt voor mensen met een WSW indicatie is: werk vinden in 
reguliere banen, zo nodig met begeleiding op basis van wat iemand kan en niet 
waarin iemand tekort schiet. 

 Aan wie niet kan werken in een reguliere baan bieden we een beschermde 
arbeidsplaats binnen het regionale leerwerkbedrijf. 

 Mensen met een arbeidsbeperking worden niet onder het wettelijk minimum 
loon betaald.  

 Ook ZZP-ers vallen onder het minimabeleid en krijgen zo nodig ondersteuning 
bij schulden. 

Menselijke maat in de zorg 
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4. ONDERWIJS EN JEUGD 
 
 

Onderwijs 
Kinderen hebben de toekomst en voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich 
optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. De gemeente is 
verantwoordelijk voor een goede huisvesting van scholen.  
Het schoolgebouw hoort een plek te zijn waar kinderen graag komen, waar het 
schoon en veilig is. De school moet het beste uit de kinderen naar boven halen. De 
school werkt samen met de buurt en andere instanties die zich ook met kinderen en 
hun omgeving bezig houden. Het is ook belangrijk dat de omgeving van de school 
veilig is.  
Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, het maakt niet uit in welk gezin of in 
welke buurt je opgroeit. De PvdA ziet graag dat zoveel mogelijk kinderen in het 
gewone onderwijs tot hun recht komen. Maar voor een aantal kinderen blijft passend 
onderwijs noodzakelijk. 
De PvdA wil dat kinderen uit een zelfde buurt samen naar school gaan, de school is de 
afspiegeling van de wijk. De PvdA acht reiskosten vergoeding voor een school ver weg 
zonder medische noodzaak niet meer passend.  
Taal is van wezenlijk belang om mee te kunnen doen. Mensen die moeite hebben 
met lezen en schrijven raken gemakkelijk in een isolement en zijn vaker werkloos. 
Kinderen die opgroeien in een ‘taalarm’ gezin hebben bij de start van hun 
schoolloopbaan al een taalachterstand die moeilijk weg te werken is. In Ede zijn naar 
schatting 7.000 volwassenen laaggeletterd. Deze groep mensen (zowel van 
autochtone als van allochtone afkomst) beschikt over onvoldoende lees- en 
schrijfvaardigheid om goed mee te kunnen in de maatschappij, in het werk, in om- en 
bijscholing en in de begeleiding van hun kinderen.  
Beroepsonderwijs is gericht op werk. De PvdA vindt het belangrijk, dat het onderwijs 
in de mbo- en hbo instellingen aansluit op de regionale arbeidsmarkt. Zo hebben 
jongeren na het afronden van hun opleiding een goede kans op het vinden van 
passend werk. 
 
Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode: 

 De gemeente zorgt, met de beschikbare middelen, dat gebouwen voldoen aan 
de eisen van deze tijd. 

 We stimuleren ouders hun kind te voet of met de fiets naar school te brengen. 

 Opdat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen bewegen maakt de gemeente 
verkeerseducatie mogelijk. 

 De grote onderwijs organisaties in Ede (Proominent, CNS en SBK) werken nauw 
samen om scholen met een levensvatbare omvang van circa 200 leerlingen te 
realiseren. De gemeente stimuleert het vormen van samenwerkingsscholen.  
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 De gemeente stimuleert de onderwijsorganisaties om gezamenlijk te komen 
tot het centraal aanmelden van kinderen voor het basisonderwijs op een 
vastgestelde leeftijd en op vaste momenten in het jaar.  

 Te veel kinderen beginnen op de basisschool met een taalachterstand. De 
gemeente stimuleert voor hen de voorschool, de verlengde schooldag, extra 
begeleiding of een zomerschool. 

 Maatschappelijk vastgoed wordt waar mogelijk geconcentreerd in de wijk, 
waarmee een bundeling van voorzieningen en kennis bijdraagt tot realisering 
van integrale kindcentra. 

 Tegemoetkoming in reiskosten voor een school ver weg op niet medische 
grondslag wordt afgeschaft. 

 Voorkomen en bestrijden van vroegtijdig schoolverlaten wordt krachtig 
voortgezet.  

 De gemeente brengt onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs en 
regionaal bedrijfsleven met elkaar in contact en neemt de regie om 
opleidingen en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. 

 De gemeente neemt het initiatief voor een regionaal actieplan om 
laaggeletterdheid terug te dringen. 

 

Iedereen moet kunnen meedoen 
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Jeugd  
Gelukkig gaat het goed met de meeste kinderen, jongeren en hun ouders. Maar er 
zijn ook situaties met kleine of grotere problemen. De Jeugdzorg is vanaf 2015 de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. De PvdA wil dat er bij Jeugdzorg veel nadruk 
ligt op positief jeugdbeleid. Meer aandacht voor preventie en minder repressie. Dit 
betekent dat we tijdig hulp en ondersteuning dicht bij ouders en jongeren 
organiseren waarbij betrokkenen zelf de regie voeren over de oplossingen in hun 
gezin. Ontzorgen en normaliseren staan hierbij centraal. 
 
Op dit moment hebben veel gezinnen en kinderen te maken met meerdere vormen 
van hulp en meerdere hulpverleners. Soms weten de hulpverleners van elkaar niet 
wat zij doen. De PvdA wil dat organisaties samenwerken. Dit kan door verschillende 
regelingen bij elkaar te brengen. We gebruiken eerst de oplossingen die het gezin zelf 
aandraagt. Per gezin is er één gerichte aanpak. We kiezen voor een integrale 
benadering op de terreinen AWBZ, Jeugdgezondheidszorg, jeugd geestelijke 
gezondheidzorg en Jeugdzorg. Ook passend onderwijs en wonen, vraagt daarbij een 
duidelijke regie van de gemeente. 
 
Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode: 

 De keuze voor een gezinsregisseur met de (budgettaire) bevoegdheid om het 
“één gezin – één plan van aanpak” principe realiseren. 

 Hulpverleners die betrokken zijn bij jongeren en gezinnen werken 
oplossingsgericht en zij kijken over de grenzen van de verschillende 
werkvelden heen.  

 De gemeente investeert in preventie door laagdrempelige mogelijkheden te 
bieden om over opvoeden te praten. De gemeente geeft voorlichting en 
informatie bij de ‘vindplaatsen’ waar ouders en jongeren toch al regelmatig 
komen, zoals de school, de huisarts of de sportclub. 

 De gemeente betrekt de vertegenwoordigers van jongeren en ouders en 
professionals nadrukkelijk bij het maken van het jeugdbeleid. 

 Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, wordt er ingegrepen. 
Hierbij is het van belang dat alle professionals die betrokken zijn bij kinderen 
en gezinnen tijdig signaleren.  

 De gemeentelijke aanpak van de ‘commerciële drankketen’ wordt voortgezet. 

 Om te voorkomen dat meer jongeren wangedrag vertonen is preventie en het 
tijdig herkennen van afwijkend gedrag belangrijker dan repressie. Initiatieven 
waardoor afwijkend gedrag tijdig worden gesignaleerd steunt de gemeente. 
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5. WONEN EN WIJKEN  
 
 

Wonen 
De PvdA wil gemengde wijken met evenwicht tussen sociale en commerciële 
huurwoningen en sociale en duurdere koopwoningen. Wij willen een evenwichtig en 
eerlijk woonbeleid, waarbij voldoende sociale woningen beschikbaar zijn, waarbij 
eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft, en met rechtvaardige 
ondersteuning door de overheid. De wachttijd voor een sociale huurwoning moet 
echt korter. Daarom moeten er betaalbare woningen worden gerealiseerd, zowel 
voor huurders als voor (startende) kopers en worden huurders verleid door te 
stromen naar een koopwoning als ze dat kunnen. 
Vooral starters op de woningmarkt hebben door lange wachtlijsten en hoge 
hypotheekeisen moeite om aan een woning te komen. Woonstede krijgt te maken 
met flinke afdrachten aan de rijksoverheid. Wij willen dat gemeente en Woonstede 
samen met bewoners afspraken maken over welke projecten de komende jaren al 
dan niet gefaseerd/vertraagd worden uitgevoerd. De PvdA houdt vast aan een 
gedifferentieerd woningbouwprogramma voor heel Ede.  
Een huis is om in te wonen en geen beleggingsobject. De afgelopen jaren (eigenlijk al 
vanaf de jaren 90 uit de vorige eeuw) is er in heel Nederland te weinig nieuwbouw 
geweest. Ede vormt hierop geen uitzondering. De oorzaken zijn divers, maar een 
belangrijke oorzaak is de ingewikkelde en veelomvattende regelgeving.  
 
Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode: 

 Een geschikte en betaalbare woning wordt binnen een redelijke termijn voor 
iedereen bereikbaar.  

 In de dorpen wordt voor de lokale bevolkingsaanwas gebouwd.  

 In de nieuwbouwprojecten wordt een gedifferentieerd woningaanbod 
gerealiseerd, passend bij de markt en met aandacht voor doorstromers, 
starters en senioren.  

 Starters op de koopmarkt worden waar mogelijk ondersteund zoals door 
startersleningen. 

 Regelgeving voor constructies zoals collectief particulier opdrachtgeverschap 
en erfpachtconstructies worden vereenvoudigd. 

 De permanente bewoning van de recreatiewoningen wordt geleidelijk 
afgebouwd. Voor mensen die geen woning kunnen krijgen hanteren we een 
soepel beleid, totdat ze een woning gevonden hebben.  

 We zoeken naar alternatieve (tijdelijke) huisvestingsmogelijkheden voor 
mensen die in acute woningnood verkeren. 

 Het versnellen van plan- en inspraakprocedures door belanghebbenden in een 
vroegtijdig stadium bij de planvorming te betrekken waardoor sneller 
gebouwd kan worden.  
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 De gemeente verleidt bouwers duurzamer dan het bouwbesluit te bouwen.  

 Bestemmingsplannen krijgen ruimere regels waardoor meer gestuurd wordt 
op kwaliteit en beeld dan op precieze afmetingen. 

 Voor minder draagkrachtige verenigingen en stichtingen worden de leges voor 
nieuwbouw/verbouw gedeeltelijk gecompenseerd. 

 Mensen kunnen wonen in een woning die qua woonbehoefte past. Daarom 
worden projecten gestimuleerd die doorstroming bevorderen (zoals het 
Rozenlaanexperiment van Woonstede). 

 Nieuwe initiatieven krijgen de ruimte: 
o woningen voor starters en één persoonshuishoudens 
o woningen voor senioren 
o kleinschalige toepassing van welstandvrij bouwen 
o Er komen woningen die geschikt zijn voor zorg 

 Er komt voldoende studentenhuisvesting voor studenten in Ede en de regio 
Food Valley. Studentenhuisvesting kan ook in gereguleerd in bestaande 
woonwijken worden gerealiseerd. 

 Leegstaande kantoren kunnen een andere bestemming krijgen waardoor ze 
bijvoorbeeld kluswoning worden.  

 De gemeente blijft in gesprek met de marktpartijen en Woonstede om tot een 
maximale afstemming te komen van de woningmarktprogrammering met een 
goede match van vraag en aanbod. 

 De Gehandicapten Raad Ede [GRE] wordt structureel betrokken bij 
voorbereiding en toetsing van plannen voor bouw en aanleg van wegen en 
gebouwen voor wat betreft de toegankelijkheid. 

 
 
Wijken  
De wijkaanpak van de gemeente Ede in de afgelopen jaren heeft goede resultaten 
opgeleverd voor de leefbaarheid, de kwaliteit van woningen, de sociale cohesie en 
het onderwijs. De wijk is steeds meer een belangrijk ontmoetingspunt. We kiezen 
ervoor om deze wijkaanpak in de dorpen en wijken door te zetten, om zo de 
leefbaarheid nog verder te vergroten. De PvdA geeft prioriteit aan het voltooien van 
de wijken Kernhem, Enka en de Kazerneterreinen.  
Schoon, heel en veilig blijft ons uitgangspunt. Wijk- en dorpsbewoners weten als geen 
ander waar behoefte aan is en wat er mis gaat in hun wijk of dorp. Van die kennis 
moet de gemeente goed gebruik maken. De wijkaanpak niet alleen voor de burgers, 
maar vooral met de burgers. Met onze wijkaanpak worden zo niet alleen problemen 
en knelpunten opgelost, maar samen werken aan de wijk bevordert ook het 
samenleven in de wijk of het dorp. Bewoners leren elkaar beter kennen en de sfeer in 
de wijk wordt beter.  
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Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode: 

 Voortzetting van de wijkplannen waarbij de verschillende initiatieven in de 
wijk elkaar versterken. De gemeente, bewoners, ondernemers, corporatie en 
andere organisaties trekken bij het uitvoeren van die plannen samen op.  

 Bewoners worden betrokken bij de inzet van middelen in hun wijk. Dit kan 
door het instellen van wijkbudgetten of wijkwaardebonnen. Bewoners dragen 
daarmee bij aan een leefbare en goed onderhouden wijk.  

 In iedere wijk is een wijkcoördinator als laagdrempelig aanspreekpunt die 
bewoners tevens stimuleert hun bijdrage te leveren in de wijk.  

 Investeren in een veilige en goed uitgeruste openbare ruimte. Speeltuinen, 
groen, wijkparkjes en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten.  

 De openbare ruimte wordt beheerd vanuit de principes soberheid, 
degelijkheid en eenvoud.  

 De buurthuizen worden ontwikkeld tot multifunctionele laagdrempelig 
ontmoetingscentra in de wijk waar verschillende groepen en functies samen 
komen. Het nieuwe wijkcentrum in Het Nieuwe Landgoed krijgt een dergelijke 
invulling. 

 Om de leefbaarheid in wijken te vergroten zijn de verschillende functies 
(wonen, werken, ondernemen, recreëren) aanwezig.  

 Een buurtwinkel functioneert als ontmoetingsplek. Er komt een experiment 
waarbij mensen daar met behoud van uitkering ervaring op kunnen doen. Wij 
willen daarmee bereiken dat kleinschalige service behouden blijft én we willen 
aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden. 

In Dogma’s kun je niet wonen 
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6. VEILIGE STEDEN EN DORPEN 
 
 

Iedereen wil zich veilig voelen in zijn wijk, dorp en stad. Overlast, discriminatie, 
intimidatie en criminaliteit maken dat mensen zich onveilig voelen. Wanneer het om 
veiligheid gaat wil de PvdA preventie waar dat kan en ingrijpen waar het moet. 
Veiligheid is niet alleen een zaak van de overheid. Het is belangrijk dat mensen elkaar 
op straat aanspreken op ongewenst gedrag en dat ouders hun kinderen aanspreken. 
De PvdA wil zorgdragen voor een effectief lokaal veiligheidsbeleid. Daarbij is 
samenwerking met organisaties zoals woningbouwcorporaties, welzijns- en 
(jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, onderwijs, burgers en bedrijven nodig. In 
deze samenwerking is de wijkagent de sleutelfiguur en neemt de gemeente de rol als 
regisseur. Om de veiligheid te bevorderen is het belangrijk dat alle betrokken 
partijen, inclusief het Openbaar Ministerie, in het Veiligheidshuis samen werken en 
daarbij onderlinge grenzen loslaten. Bij het lokale veiligheidsbeleid staat 
samenwerking met en betrokkenheid van de inwoners voorop. BOA’s (BOA= 
buitengewoon opsporingsambtenaar) en JeugdBOA’s hebben samen met de 
jeugdwerkers van Welstede een belangrijke rol. Zij zorgen voor een goede mix tussen 
preventie en repressie in de contacten met de wijken en werken nauw samen met de 
politie en het Veiligheidshuis. 
 
Veilig en zorgeloos uitgaan. 
Uitgaan moet een feest zijn met voldoende keuzemogelijkheden. Burgers moeten 
zich geen zorgen hoeven te maken over agressie of overlast tijdens het uitgaan. Ede 
biedt nog onvoldoende mogelijkheden voor jongeren om uit te gaan. 
Het is bewezen dat alcohol zeer schadelijk is voor de ontwikkeling van jongeren 
onder de achttien. Alcohol gebruik voor deze leeftijdsgroep willen we actief 
bestrijden. 
Gecontroleerde verstrekking van softdrugs vinden wij een minder kwaad dan 
onzichtbare straathandel. Daarom blijven wij voor het gecontroleerd voortbestaan 
van de coffeeshops. Voor de toelevering van softdrugs ware het beter als dit 
eveneens legaal kan worden geleverd. Mochten gemeenten als Rotterdam 
toestemming krijgen voor gelegaliseerde levering van softdrugs dan vinden wij dat 
Ede hierin moet mee gaan. De bestrijding van harddrugs blijft belangrijk. 
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Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode: 

 Een gezamenlijke aanpak van woningbouwcorporatie(s), brandweer, 
gemeente, politie en anderen om aantasting van het woongenot door 
woonoverlast, illegale bewoning en ongecontroleerde woningsplitsing te 
voorkomen. 

 De gemeente Ede betrekt wijkbewoners bij het veiligheidsbeleid. Niet alleen 
bij het maken van beleid maar ook bij de uitvoering ervan. Jaarlijks wordt 
wijkbewoners gevraagd naar de problemen die zij in hun wijk ervaren, hoe die 
moeten worden aangepakt en wat zij zelf hieraan kunnen doen. Elke wijk 
wordt gevolgd in een wijkveiligheidsmonitor. 

 De gemeente Ede blijft investeren in een veilige en goed onderhouden 
openbare ruimte. 

 Aangifte doen wordt gemakkelijker gemaakt. Als iemand aangifte heeft 
gedaan, wordt hij op de hoogte gehouden van het verloop ervan. 

 Overlast, discriminatie, intimidatie en criminaliteit van jongeren worden langs 
drie wegen aangepakt: via de thuiscultuur (aanspreken van ouders), via de 
straatcultuur (aansprakelijk stellen van ouders voor schade veroorzaakt door 
kinderen) en via de schoolcultuur (voorkomen van schooluitval).  

 Tegen veelplegers wordt effectief opgetreden door instandhouding van het 
meldpunt veelplegers. 

 De gemeente treedt stevig op tegen alcoholmisbruik onder jongeren. Ouders 
hebben hierin een eerste verantwoordelijkheid. Onze winkeliers en 
horecaondernemers moeten zich houden aan de leeftijdsgrens.  

 Uitgaansgeweld wordt niet getolereerd. Politie en horeca treden hiertegen 
gezamenlijk op. 

 De wietteelt wordt – zodra dit wettelijk mogelijk is - gereguleerd. Het huidige 
coffeeshopbeleid wordt voortgezet. 

 De begeleide methadonverstrekking wordt voortgezet. De gemeente Ede 
stimuleert deskundigheid van professionals op het gebied van veiligheid en de 
aanpak/signalering van huiselijk geweld, kindermishandeling, het (h)erkennen 
van eer gerelateerd geweld, de aanpak van geweld tegen homo’s en de lover 
boy-problematiek. 

 De borrelbus blijft. 

 De gemeente gaat in overleg met jongeren en de Jongerenraad over de 
uitgaanswensen en wil deze samen met hen realiseren. 

 In Ede stad komen meer openbare toiletten voor mannen én vrouwen. 

 Er komen in Ede meer evenementen en festivals, vooral voor jongeren. 
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7. SPORT EN CULTUUR 
 

 

Sport 
Sport en spel verbinden mensen en zijn belangrijk voor gezondheid, ontwikkeling en 
integratie. Teamsport draagt bij aan de ontwikkeling van teamgeest en het idee van 
eerlijk spel. Breedtesport is dé voedingsbodem voor topsport. Sport en 
sportevenementen leveren een bijdrage aan de economische ontwikkeling en 
werkgelegenheid. Topsporters hebben een voorbeeldfunctie voor jongeren in de 
gemeente. In Ede doet naast individuele topsporters alleen de waterpoloclub Polar 
Bears in de top van Nederland mee. De PvdA kiest ervoor om sport te stimuleren en 
zet zich de komende periode in om samen met het lokale ROC (ROCA12) een topsport 
accommodatie binnen onze gemeente te realiseren.  
 
Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode: 

 Sport is er voor iedereen. Sportservice Ede blijft. 

 Bij de aanleg van nieuwe wijken passen we de Jantje Betonnorm toe voor 
sport en spel. Dit betekent dat drie procent van het voor wonen bestemde 
gebied voor (informele) speelruimte wordt gereserveerd. In bestaande wijken 
streven we naar inpassing van deze norm.  

 De gemeente zorgt voor laagdrempelige sport- en spelmogelijkheden in de 
directe woonomgeving: trapveldjes, Cruijffcourts, enz. Bij het realiseren 
hiervan is samenwerking tussen jongerenwerk, jeugdzorg en 
sportverenigingen belangrijk. 

 De sociale functie van sportverenigingen wordt versterkt door verbindingen te 
leggen tussen scholen, buitenschoolse opvang, welzijn, jeugdzorg, wijkcentra 
en/of dorpshuizen. Hierin speelt de buurtsportcoach een belangrijke rol. 

 Sportparken en andere sportaccommodaties moeten optimaal gebruikt 
worden zoals voor onderwijs.  

 De gemeente betaalt voor kinderen uit minimagezinnen het behalen van 
zwemdiploma A. 

 Kinderen vanaf 8 jaar behoren een zwemdiploma te hebben. 
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Cultuur 
Cultuur verrijkt het leven en verbindt mensen. We kennen in Ede een lange culturele 
traditie: kunstbeoefening door amateurs, muziekscholen, bibliotheken, pop podia, 
musea en cultuureducatie. Kennis over ons culturele erfgoed - waar komen we 
vandaan - helpt jongeren bij het vinden van hun identiteit. Juist nu deze 
voorzieningen onder druk staan door bezuinigingen kiest de PvdA er toch voor om de 
sport- en cultuurpas te behouden. 
  
Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode: 

 De sport- en cultuurpas blijft behouden. 

 De bekostiging van culturele voorzieningen (zoals bibliotheek en 
muziekschool) staat onder druk. De PvdA kiest ervoor om door regionale 
samenwerking culturele voorzieningen zoveel mogelijk te behouden.  

 De bibliotheek past zich aan de moderne tijd aan en wordt een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats waar naast het uitlenen van boeken de multimediale 
wereld toegankelijk is. 

 De bibliotheek in Cultura verruimt haar openingstijden en is ook op 
zondagmiddag open. 

 De gemeente ondersteunt startende kunstenaars die als zzp’er werkzaam zijn 
door hen te helpen bij het zoeken naar publiek/private financiering en door 
regelgeving te vereenvoudigen. 

 De gemeente stimuleert samenwerking tussen culturele voorzieningen en het 
onderwijs. 

Mooie oude cultuur op grens van Natuur en landbouw  
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8. NATUUR EN MILIEU 
 
 
Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. Onze 
ambities zijn hoog. De PvdA wil bereiken dat Nederland in 2050 een 100 procent duurzame 
economie is. Lokaal/regionaal milieubeleid is noodzakelijk om deze ambitie te realiseren en 
onze omgeving schoon en gezond te houden.  De PvdA wil dat de gemeente Ede het goede 
voorbeeld geeft en zo bedrijven en inwoners stimuleert om op verschillende manieren hun 
steentje bij te dragen aan een duurzame stad, te denken valt aan stads tuinieren. Een ander 
voorbeeld is de voedseltuin: een groene plek in de wijk. De voedseltuin kweekt groente en 
fruit voor en met mensen die gebruik maken van de voedselbank. Bewoners zijn belangrijk 
bij het realiseren van groen in de gemeente. De gemeente geeft voorlichting, betrekt 
inwoners bij het beheer van groen, zoals wilgen knotten of opschonen heide. Door parken in 
te richten als waren het tuinen zijn zij tegelijkertijd een verbindende factor voor bewoners, 
organisaties en tuinliefhebbers. 
 
Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode:  

 De fiets en het openbaar vervoer worden maximaal gefaciliteerd onder andere door 
busbanen en fietspaden.  

 De gemeente stimuleert initiatieven voor stads tuinieren. 

 In de gemeente komt een voedseltuin. 

 De gemeente legt meer oplaadpunten voor elektrische auto’s aan en stimuleert zo 
het gebruik van elektrische auto’s en scooters. De gemeente geeft het goede 
voorbeeld met haar eigen wagenpark.  

 Bij nieuwbouw bevordert de gemeente energiebesparende maatregelen. Bij 
aanbestedingen wordt dit mede als gunningscriterium opgenomen.  

 Het huidig woningbestand wordt energiezuiniger, bijvoorbeeld door in de 
prestatieafspraken met woningcorporatie(s) duurzaamheid als doel op te nemen of 
door subsidie te verstrekken voor (of te wijzen op) energiebesparende maatregelen 
en woningisolatie.  

 De gemeente gaat bewoners met publiekscampagnes attenderen op het feit, dat 
woningisolatie en energiebesparende maatregelen bij dragen aan een schoner milieu 
en stookkosten bespaart.  

 De gemeente stimuleert duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen. 
De gemeente maakt in haar eigen gebouwen gebruik van energiebesparende 
technologieën zoals warmte-koude-opslag en led-verlichting.  

 De gemeente beheert de openbare ruimte op een natuurlijke en ecologische wijze 
door ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes en groenstroken en 
een gematigd kapbeleid.  

 Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk.  

 Kinderen worden betrokken bij natuur en milieu; milieueducatie krijgt/houdt 
subsidie.  

 Huishoudens kunnen hun afval gratis bij het afvalscheiding station blijven afgeven.  

 Het ecologisch bermbeheer blijft. 

 Onkruidbestrijding gebeurt gifvrij. 
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 Bij aanleg en onderhoud wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde 
van groen.  

 Het gebruik en de aanleg van groene daken wordt gestimuleerd.  
 
Dierenwelzijn  
Ede wordt met zijn rijke natuurlijke omgeving niet alleen door mensen bewoond. 
Honderdduizenden dieren leven er in het wild, op agrarische bedrijven en in gezinnen. 
Dieren kunnen zelf niet voor hun belangen opkomen, maar hebben wel degelijk recht op een 
dierwaardig bestaan. 
 
Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode:  

 Er blijft een wethouder met dierenwelzijn in zijn portefeuille. 

 Uit het oogpunt van dierenwelzijn verleent de gemeente geen vergunning aan 
circussen met wilde dieren, maar ontvangt graag circussen zonder wilde dieren. 

 Er komen structurele maatregelen waar dat nodig is,  zoals op de Horalaan voor de 
paddentrek.  

 De gemeente bevordert het dierenwelzijn in de agrarische sector.  
 
Landschap  
Onze gemeente heeft landschappelijke kenmerken die we koesteren. Natuur en 
natuurgebieden zijn goed toegankelijk. Koeien en ander vee zien wij graag grazen in het 
landschap. 
 
Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode:  

 Goede wandelpaden en een groene omgeving, ook in het stedelijk gebied. 

 Bij woningbouw in het landelijk gebied blijft de voorwaarde dat dit landschappelijk 
wordt ingepast. 

 Diervriendelijke en biologische alternatieven in de agrarische sector worden 
bevorderd door een korting op de pachtprijs van gemeentelijke percelen.  

 De bekendheid van streekproducten wordt vergroot door deze bij recepties aan te 
bieden.  

 De nachtelijke duisternis in natuurlijke omgevingen wordt zoveel mogelijk hersteld 
waaronder door het gebruik van speciale verlichting op buitenwegen. 

 Bestemmingsplannen gaan grote lichtreclames in het buitengebied tegen. 
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9. VERKEER  
 
 

Openbaar vervoer staat onder druk door landelijke bezuinigingen en teruglopende 
reizigersaantallen. Het is moeilijk om het openbaar vervoer op peil te houden. De 
PvdA wil dat reizigers betrokken worden bij het inrichten van buslijnen. Wat de PvdA 
betreft zijn en blijven alle belangrijke punten zoals gezondheidszorg, station, 
bibliotheek in de gemeente per OV bereikbaar. We blijven scherp op de 
betaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het OV. Hiervoor is regionale 
samenwerking noodzakelijk. De PvdA staat pal voor de veiligheid van personeel en 
passagiers.  
 
Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode: 

 Bij de inrichting van de verkeersstructuur heeft de fiets prioriteit boven de 
auto. 

 Bij de inrichting van wijken en centra wordt rekening gehouden met de 
gebruikers van rolstoelen. 

 Het parkeerbeleid wordt zodanig ingericht, dat woonwijken hier zo min 
mogelijk overlast van hebben. 

 Bij parkeren worden tarieven per minuut gehanteerd. 

 Parkeren per minuut wordt ook bepleit bij Q-park en Ziekenhuis Gelderse 
Vallei 

 Bij snelheidsbeperkingen zo weinig mogelijk verkeersdrempels.  

 Het lokale en regionale openbaar vervoer blijft laagdrempelig en betaalbaar. 

 Verkeer stopt niet bij de gemeentegrens. Goed overleg en intensieve 
samenwerking in de regio is noodzakelijk voor zaken als een goed 
fietspadennet en een attractief openbaar vervoer: frequent, snel, comfortabel 
en met goede aansluitingen. 

 Bij woonvoorzieningen van ouderen en gehandicapten worden strooikisten 
geplaatst, zodat bij gladheid en na sneeuwval de buurtbewoners direct 
zelfstandig kunnen strooien. 

 
 

 

 

 

 

 

Elektrische auto’s de toekomst? 
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10. FINANCIEN 
 
 
Ede heeft een goede traditie als het gaat om financieel management. In goede tijden 
bouwen we reserves op, zodat we in slechte tijden ook een sociaal beleid kunnen 
voeren. De Edese gemeentelijke organisatie is in Nederland één van de goedkoopste 
per inwoner. Wel wordt steeds duidelijker dat het niet eenvoudig is om de 
economische en financiële situatie voor langere termijn te plannen. Financiële 
onzekerheid is de nieuwe werkelijkheid. Door de financieel-economische crisis en de 
bezuinigingen van de landelijke overheid wordt onze financiële ruimte steeds kleiner. 
We moeten onder ogen zien dat de gemeente er de komende jaren nieuwe taken bij 
krijgt met aanzienlijke kortingen door her rijk op het nu daaraan bestede geld. Een 
gevolg is dat er voor nieuwe taken weliswaar mensen bij komen in dienst van de 
gemeente, maar dat voor bestaande taken de formatie zal krimpen. Klagen dat we 
onvoldoende geld krijgen van het Rijk, helpt niet. We moeten gewoon aan de slag! 
 
Dit betekent voor de PvdA in de komende raadsperiode: 

 Het voorzichtige financiële management van de afgelopen jaren wordt 
voortgezet. 

 Er blijft een actief en alert financieel beleid dat leunt op realiteitszin. We zijn 
niet onnodig pessimistisch, maar rekenen ons zeker niet rijk met misplaatst 
optimisme. Voor verwachte verliezen zetten we tijdig geld opzij en winsten 
nemen we op het moment dat die winst echt binnen is.  

 Reserves zijn opgebouwd voor moeilijke tijden. Die tijd is nu aangebroken en 
dus mogen reserves benut worden voor eenmalige uitgaven.  

 Bezuinigingen zijn nooit een doel op zich, maar een noodzakelijk middel voor 
een sterke en sociale economie. Ook daarbij moeten de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen. In dat opzicht hebben we geen enkel dogma of taboe, 
ook niet als dat voor sommige mensen een lastenverzwaring betekent. 

 Bij bezuinigingen nemen we geen maatregelen die onherstelbare, 
maatschappelijk schade toebrengen; elke inwoner moet mee kunnen blijven 
doen. 

 Bij de gemeentelijk uitgaven gaan we uit van het principe “eerst de mens, dan 
steen”. Waar we moeten kiezen tussen minimabeleid of niet strikt 
noodzakelijk onderhoud aan gebouwen en infrastructuur, wint het 
minimabeleid. 

 Een sterke en sociale overheid werkt efficiënt. Wij juichen terughoudendheid  
bij rapportages toe; meer is niet beter. 
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Voor een sterker en socialer Ede 

 

    
1. 
 Marije Eleveld 
 1977 
 

2. 
 Harry van 
Huijstee 
 1960 
 

3. 
Raşit Görgülü 
1972 
 

4. 
Henk Buikema  
1955 
 

    
5. 
Ria Maliepaard-
Janssen 
1954 
 

6. 
Bernard 
Lekkerkerker 
1972 
 

7. 
Luuk Oost 
1956 
 

8. 
Karin Bijl-
Mannaerts 
1972 
 

    
9. 
Milona Hovestad-
Hezemans 
1968 
 

10. 
Wout Schotsman 
1943 
 

11. 
Peter 
Scherrenburg 
1968 
 

12. 
Hans Langeveld 
1961 
 

 


