
 
 
 
 
 
 
 
Aan de fracties in de gemeenteraad van Ede 
 
 
Onderwerp: concept tekst voor het convenant 2014-2018 
 
 
 
Ede, 24 april 2014 
 
 
 
Geacht raadslid, 
 
Hierbij ontvangt u de concept tekst van het convenant 2014-2018 zoals deze door de vijf 
coalitievormende fracties van CDA, CU, GB, D66 en PvdA tot nu toe is opgesteld. 
 
Graag nodig ik u namens de vijf genoemde fracties uit op maandagavond 28 april a.s. vanaf 20.00 uur in 
de raadszaal voor een openbare informatieve bijeenkomst over het convenant. U kunt daar uw eventuele 
verhelderende vragen over de tekst stellen en/of uw eventuele toevoegingen aan de tekst kenbaar 
maken. Uw inbreng kan leiden tot wijziging/aanvulling van de tekst van het convenant. 
Het is niet de bedoeling van de avond dat over de inhoud van het Convenant wordt gediscussieerd; 
daarvoor is op 8 mei gelegenheid.  
 
Op 8 mei zal de definitieve tekst worden gepresenteerd en besproken in een openbare vergadering van 
de gemeenteraad. In die vergadering worden ook de beoogde wethouders voorgedragen ter benoeming. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens de vijf coalitiefracties, 
Roel Kremers, formateur. 
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“Ede, groeistuip verwerkende sluimerstad. 
Hunkerende jeugd, weekritmevaste gezinnen. 
Mooie dorpen, vlijtig, turend naar 
de kern: Saturnus, sparrend met zijn ringen“ 

 
 
 
Ede, april 2014 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ede smaakt naar meer 

 Een denkraam voor een gemeenschappelijk huis  

 
 
  
 
    
      



dromen  die  ons  inspirerendromen  die  ons  inspirerendromen  die  ons  inspirerendromen  die  ons  inspireren  
 
“Ede is een gemeente met een trotse, zelfbewuste identiteit, een herkenbaar 
centrum, een duidelijke gerichtheid op 'food', met kwalitatief hoog scorend 
onderwijs en een maximale aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Er 
bestaan directe en actieve lijnen tussen innoverend bedrijfsleven en  opleidingen 
en studenten. Ede is een stad waar bedrijven zich graag willen vestigen.  Er 
gebeuren dingen in Ede die de stad nog aantrekkelijker maken. Ook voor hoger 
opgeleiden“. 
 
“In Ede werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid nauw samen .  
Zij benutten hun krachten en mogelijkheden in nieuwe en open discussies die ook 
los van reeds bestaande plannen kunnen worden georganiseerd. Het motto is: “In 
Ede doen we de dingen samen”. 
 
“Studenten kiezen graag voor een opleiding in Ede, zowel op basis van de hoge 
kwaliteit van onderwijsaanbod als op de levendigheid  van de stad en relevante 
voorzieningen”. 
 
“Ede is door de seizoenen heen een zeer aantrekkelijke plaats om te bezoeken en te 
recreëren. De Heideweek heeft zich vernieuwd en ontwikkeld met een 
aantrekkelijk en gedifferentieerd aanbod waarbij alle dorpen een eigen rol 
hebben”. 
 
“De zorg in Ede is zo geregeld dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. 
Daarvoor zijn kleinschalige ondersteunende initiatieven ontwikkeld. Zorg is er 
toegankelijk en dichtbij georganiseerd”. 
 
“In Ede worden alle religieuze feesten gevierd. In het Open Lucht Theater wordt 
elk jaar een multicultureel feest georganiseerd”. 
 
“In Ede 'raak je niet kwijt'; er wordt voor je gezorgd en naar je omgekeken. Ede 
benut daarbij de aanwezigheid van grote en talrijke netwerken binnen haar 
samenleving, zoals kerken , moskeeën  en andere maatschappelijke verbanden” 
 
“In Ede krijg je alle kans om, los van je startpositie,  je talenten te benutten en om 
uit te groeien tot wie je bent”.   
 
“Iedereen wil graag in Ede wonen. Ede heeft een divers samengestelde bevolking 
en gaat met respect om met de eigenheid van de bewoners. In Ede voel je je thuis 
door de veiligheid die je er ervaart en de waardering die je ondervindt om wie je 
bent”. 



Inleiding 

 
Veranderen 
Er gaat de komende jaren veel veranderen in Ede.  Zaken die van grote invloed zijn op samenleving en 
gemeente, zoals:  
– De overheid die steeds minder als monopolist op het publieke terrein optreedt en burgers en 

maatschappelijke organisaties die daar een actieve rol gaan spelen.  
– De decentralisatie van rijks- en provinciale taken op het gebied van de Jeugdzorg, Participatiewet, de 

WMO en Awbz voorzieningen, die vanaf 2015 manifest worden. 
– Verandering van bestuurlijke schalen; van buurt- en wijkaanpak tot regionale voorzieningen. 
– Digitalisering van dienstverlening en consumentengedrag. 
– De duurzaamheid van milieu, de gebouwde omgeving en van de samenleving. 
 
Bestuursstijl 
Wij voelen ons verantwoordelijk voor een goede uitvoering van deze ontwikkelingen. Wij willen in de 
bestuursperiode 2014-2018 op diverse gebieden de noodzakelijke keuzes maken en nieuwe wegen 
inslaan om Ede vooruit te helpen. Daarbij zullen we andere en soms experimentele 
samenwerkingsvormen aangaan. En op  een andere manier werken dan in de traditionele rol van 
bepalende en regelende overheid. We gaan die nieuwe werkwijze samen uitwerken met onze burgers en 
andere partners zowel in de gemeente als in regionaal en intergemeentelijke verbanden. 
Dat vraagt om wederzijds vertrouwen van en in de samenleving. 
 
Betrouwbare overheid 
In de onzekerheden die ongetwijfeld gepaard gaan met deze veranderingen willen wij een stabiele en 
betrouwbare overheid zijn. Wij bevorderen beweging en ontwikkeling en wij bewaken betrouwbaarheid, 
zorgvuldigheid en soliditeit. Wij zijn aanjager van gewenste vernieuwing en wij zorgen er voor dat mensen 
blijvend kunnen meedoen.  
Wij vertrouwen daarbij op de vindingrijkheid van de gemeenteraad, burgers en partners en op de vitaliteit 
van onze plaatselijke democratie. Kernwoorden hierbij zijn: openheid en actieve betrokkenheid. 
 
Heel Ede 
Wij willen de belangen van heel Ede dienen waarbij wij met nadruk oog hebben voor de verbinding van 
stad, buitengebied en dorpen. Ede is een unieke gemeente, zowel in haar omvang als door de diversiteit 
van haar samenstelling met lokale gemeenschappen, wijken en buurten. Wij willen ons bestuur en zijn 
beleid verbinden aan de specifieke behoeften van deze gemeenschappen. Een sterke en sociale 
samenleving bouw je als iedereen zich thuis kan voelen in Ede. 
 
 
Ambities voor Ede 
In dit convenant beschrijven wij onze ambities voor de toekomst van Ede. Dit convenant beschouwen wij 
als een raamwerk waarvan wij vorm en omtrek aangeven en waarbinnen wij met de gemeenteraad, onze 
burgers en partners verder werken aan concrete inkleuring. 
 

  



De invulling van het raamwerk 

 
 
Ede 2025 
Een belangrijke pijler van ons raamwerk is de voortzetting van de richting van de Visie Ede 2025 
Wij zien het daarbij als een uitdaging om bij de uitvoering van deze Visie een sterkere verbinding te 
leggen met de mensen en de menselijke maat in Ede en in de regio. Met hun behoeften aan werk en 
scholing, voorzieningen, ontspanning, cultuur en sport. 
Wij bevorderen dat de Visie Ede 2025 meer 'van de Raad' wordt. Wij gaan periodiek met de 
gemeenteraad in gesprek over de voortgang en richting van de strategische onderdelen van de Visie. Wij 
verbinden deze Visiebesprekingen met de Meerjaren Beleid Cyclus. 

• Wij willen Food als speerpunt verbinden met de belangrijke strategische dossiers en we willen 
met de ontwikkeling van een voedselstrategie een onderscheidend Foodprofiel voor Ede creëren. 

• Wij blijven krachtig inzetten op de regionalisering in FoodValley verband met daarbij de nadruk 
op samenwerking met Wageningen UR als bron van kennis en innovatie. Wij beschouwen 
FoodValley als een belangrijke voedingsbodem voor de Nederlandse economie en een 
inspirerende kennisregio in Europa. Met Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel 
Veenendaal en Wageningen delen wij de ambitie om FoodValley te laten uitgroeien tot een 
stevige Europese topregio op het gebied van agrofood.  

• In de regio FoodValley zetten wij ons actief in op de gebieden Economie en Ruimtelijke 
ontwikkeling. Voor de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt heeft de regio FoodValley aan belang 
gewonnen door de aanwijzing ervan als arbeidsmarktregio. In het kader van verschillende 
onderdelen van het Sociaal Domein speelt de regio een belangrijke rol. Wij streven naar een 
goede afstemming met de andere gemeenten in FoodValley bij de acquisitie van nieuwe 
bedrijven. 

• Wij geven prioriteit aan een krachtige KennisAs als zichtbare verbinding tussen Ede en 
Wageningen zowel op het gebied van onderwijs en kennisontwikkeling als op dat van innovatieve 
bedrijvigheid en hoogwaardige werkgelegenheid. Het Agrofood Kenniscluster biedt goede kansen 
op duurzame economische groei en is een belangrijke drager van (boven)regionale 
voorzieningen. Wij spreken de ambitie uit om de KennisAs door te ontwikkelen zodat hier 
hoogkwalitatieve innovatie tot wasdom kan komen. 

• Wij juichen de komst toe van het World Food Center in de Veluwse Poort als spraakmakende en 
wervende factor met (inter)nationale betekenis. Wij faciliteren de komst van dit Center en 
beschouwen het als een belangrijk initiatief in de groeiende samenwerking tussen de drie O's: 
Ondernemers, Onderwijs- en kennisinstellingen en Overheid in de keten van AgroFood in onze 
regio. 

• Wij investeren in een levendig centrum. Het Centrum van Ede heeft de afgelopen jaren een 
facelift ondergaan. Veranderend koopgedrag van consumenten en leegstand vragen echter om 
een toekomstgericht plan van aanpak. Wij bewandelen hiervoor twee sporen. Op korte termijn 
werken we aan een breed gedragen aanpak om de aantrekkingskracht van het centrum verder te 
vergroten. Daarnaast werken we toe naar ruimtelijke oplossingen voor een toekomstbestendig 
centrum. We sluiten hierbij aan bij de structuurvisie voor Ede Stad. 

 
 
 
Sociaal Domein 
Wij gaan op een zorgvuldige manier uitwerking geven aan de belangrijke wetswijzigingen binnen het 
Sociaal Domein: de Jeugdwet op het gebied van Jeugdzorg, de Participatiewet op het gebied van werk 
en aanvullende inkomensvoorzieningen, de regelgeving op het gebied van zorg in WMO en Awbz.  
 

De gemeente is naast opdrachtgever in het sociaal domein ook partner, ondersteunt, faciliteert, en voert 
uit. Wij vragen van onze maatschappelijke partners actieve deelname aan de vernieuwing.  

 
Wij gaan uit van de visie dat het overgrote deel van onze inwoners voldoende eigen mogelijkheden en 
ondersteuning uit de eigen omgeving heeft om maatschappelijk te participeren en deze ook benut. 
Wij vinden dat onze inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun maatschappelijke deelname en het 
voorzien in eigen behoeften. 



Maar wij realiseren ons dat een deel van onze (kwetsbare) inwoners dit niet zelf kan. Daarvoor biedt de 
gemeente in samenwerking met maatschappelijke partners een vangnet dat voor wie wel kan deelnemen 
werkt als een trampoline. Wij willen mensen daarbij optimaal faciliteren en hen de instrumenten geven 
waarmee ze zelf of met hulp van anderen hun positie kunnen verbeteren en een goede rol kunnen 
vervullen in hun sociale verbanden.  
 
De inwoner met zijn zorgvraag en onze maatschappelijke opgave stellen wij centraal en niet de regels en 
de organisaties. Wij stimuleren de inzet van sociale verbanden als kerken, moskeeën, vrijwilligers- 
organisaties en andere maatschappelijke instellingen. 
 
Een aantal specifieke onderwerpen in het sociaal domein noemen wij met name: 
* Wij vinden het belangrijk dat in de praktijk van zorgverlening uit een oogpunt van vernieuwing en 
diversiteit ruimte bestaat voor kleinschalige ondernemers om bij de uitvoering te worden betrokken. In de 
contractonderhandelingen met de instellingen wordt daaraan expliciet aandacht besteed en zo nodig 
wordt er via subsidievoorwaarden op gestuurd. 
 
* Er moeten mogelijkheden bestaan voor mantelzorgers en vrijwilligers om zelf niet overbelast te raken. 
Zij moeten periodiek ontheven kunnen worden van hun zorgtaken om 'op adem' te kunnen komen, de 
zogenaamde respijtzorg. 
 
* We ontwikkelen voor de inkoop in het sociaal domein een werkwijze waarbij de zorgvraag van inwoners 
en de maatschappelijke opgaven centraal staan, en niet de rigide uitvoering van regels en de 'verstarde' 
organisaties. Daarbinnen is er keuzevrijheid en ruimte voor eigen oplossingen van burgers en bieden we 
blijvend kansen voor kleine en nieuwe aanbieders en voor vernieuwing in het zorgaanbod. 
 
* Zorg dichtbij inwoners goed organiseren stelt eisen aan de nabijheid van maatschappelijke 
voorzieningen. We willen het maatschappelijk vastgoed in Ede zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten 
voor het geheel van de maatschappelijke zorg. Dat geldt bijvoorbeeld voor buurthuizen, zorgcentra, 
scholen, sportaccommodaties. Daarnaast doen we een beroep op hen die ook midden in de samenleving 
dergelijk vastgoed bezitten zoals kerken en moskeeën. 
 
* In het proces van het scheiden van wonen en zorg willen we onnodige kapitaalvernietiging voorkomen. 
We maken ons sterk voor het benutten van de goede verzorgingstehuizen. 
 
 
Werk en werkgelegenheid  
Duurzame werkgelegenheid en daarmee welvaart is van groot belang voor Ede. Wij willen daarvoor 
ondernemers stimuleren met een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Een goede verstandhouding tussen 
gemeente en bestaande werkgevers is van groot belang. Daarom denken wij actief mee met bestaande 
en nieuwe werkgevers in het oplossen van problemen. Waar mogelijk passen we belemmerende 
regelgeving aan.  
 
Werkgelegenheid is van groot belang voor zelfstandigheid, zelfrespect, 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 bieden wij mensen zonder werk mogelijkheden om hun kansen 
op de arbeidsmarkt te vergroten. Hiervoor is samenwerking met werkgevers noodzakelijk. 
In het kader van FoodValley stimuleert en ondersteunt Ede de werving van (inter-)nationale 
ondernemingen. 
 
 
Zondagopenstelling 
Wij maken een onderscheid tussen detailhandel enerzijds en cultuur/recreatie/evenementen anderzijds. 
Het aantal evenementen op zondag is de laatste jaren in Ede toegenomen. Wij onderschrijven deze 
ontwikkeling. Wij vinden wel dat op dit gebied maatwerk vereist is en dat met het afgeven van 
vergunningen voor de activiteit  rekening wordt gehouden met het draagvlak in de directe omgeving. 
Wij staan welwillend ten opzichte van openstelling op zondag van Cultura met de bijbehorende  
stadswinkel en bibliotheek. 
 
 



Voor het onderdeel detailhandel gelden de volgende afspraken: 
De gemeente Ede organiseert een raadgevend referendum over de winkeltijden in de gemeente en 
verlevendiging van het centrum van Ede onder de inwoners van de gemeente Ede.  
De gemeenteraad neemt een besluit over deze onderwerpen voor de zomer 2016 met inachtneming van 
de uitkomsten van het referendum. 
Ter voorbereiding op het referendum doen we onderzoek naar het draagvlak voor zondagopenstelling 
onder alle betrokkenen en belanghebbenden in Ede (van winkeliers en hun personeel tot consumenten). 
Daarbij worden ook de consequenties voor het parkeerbeleid en handhaving en toezicht betrokken. 
Het college van B en W faciliteert het onderzoek en het referendum en voert het besluit van de 
gemeenteraad uit.  
 
 
Parkeren 
Centrum 
Parkeerbeleid bezien wij in het kader van de visie voor het Levendig Centrum. 
Wij staan positief tegenover de invoering van realtime parkeren in dat gebied, waarbij wij als uitgangspunt  
budget-neutraliteit hanteren. 
 
Valley Center 
De parkeerproblematiek in het project Valley Center benaderen wij als onderdeel van een integrale 
aanpak van het parkeren in de wijk die gericht is op het oplossen van de huidige problematiek. 
 
 
Open Lucht Theater (OLT) 
Wij onderstrepen het belang en de voortgang van de renovatie en het in gebruik kunnen nemen als 
theater van het OLT.  
Over de manier waarop, de programmering, het bijbehorende budget, etc. willen wij gezamenlijk met alle 
belanghebbende partijen een nieuwe en gedragen balans zoeken tussen een programmering, 
bijbehorende theaterfaciliteiten, inpassing in de wijk en een gezonde exploitatie van het Openluchttheater 
Ede. 
 
 
Initiatieven uit de samenleving  
Bij dit type onderwerpen waarbij initiatieven komen uit de samenleving (zoals: Poppodium, 
Studentensociëteit, Popschool) vinden wij dat medewerking de  basishouding moet zijn van de gemeente. 
Voorwaarde daarbij is een sluitende business-case.  
De medewerking door de gemeente is faciliterend en randvoorwaarden scheppend zoals het eventueel 
aanpassen van een bestemmingsplan.  
Gemeentelijke medewerking wordt verbonden aan uitvoering van gemeentelijk beleid, zoals dat op het 
gebied van duurzaamheid, participatiewet, (social return) etc. voor zover hiertoe mogelijkheden bestaan. 
 
 
Kwalitatieve woonvisie 
De Edese woningbouw ambitie verbinden we met een op te stellen kwalitatieve woonvisie. In deze visie 
onderzoeken we in meer algemene zin aan welke woonvormen en -kwaliteiten in Ede behoefte bestaat. 
Er kunnen daarbij diverse aspecten een rol spelen, zoals: nieuwe bedrijvigheid, duurzaamheid, faciliteren 
van nieuwe zorgconcepten, levensloopbestendigheid/demografie, huur en koop, prijscategorieën. 
 
 
Permanente bewoning van Recreatiewoningen 
Wij constateren dat er wel beleid is geformuleerd maar dat er nog geen echte oplossing op dit dossier 
voorhanden is. Wij vinden wel dat er op korte termijn ingegrepen moet worden om het recreatieve product 
van onze gemeente beschikbaar en aantrekkelijk te houden. 
Als uitgangspunten voor onze coalitie-aanpak gelden:  
– Handhaven van de recreatieve bestemming van de woningen. 
– Hanteren van redelijke termijnen voor het vinden van vervangende woonruimte en daarbij oog hebben 

voor sociale problematiek. 
– Samen met Woonstede actief zoeken naar passende vervangende woonruimte. 
 



 
Duurzaamheid 
Ede, groen, gezond en actief. De kernbegrippen van Ede stralen duurzaamheid uit. Wij willen onze 
gemeente laten behoren bij de top tien van duurzaamste gemeenten van Nederland. We starten met een 
breed oriënterend onderzoek naar de gemeentelijke mogelijkheden op de verschillende gebieden: 
duurzaam bouwen, duurzaam revitaliseren, de bevordering van duurzame energieproductie, duurzame 
mobiliteit, duurzame voedselketen (waaronder FairTrade) en een gezonde levensstijl. Daarbij maken  we 
zoveel mogelijk gebruik van expertise en ervaringen op dit gebied bij anderen in de samenleving. We 
beginnen alvast in de bestaande bouw en in de nieuwbouw. In de bestaande bouw is veel "energiewinst" 
te halen. We zetten in op het energiezuinig maken van de bestaande bouw. Maar ook in de nieuwbouw 
willen we duurzaamheid aanmoedigen. Initiatiefnemers die aantoonbaar in hun plannen duurzaamheid 
prioriteit geven, willen we faciliteren en stimuleren. In aanbestedingscriteria wordt duurzaamheid expliciet 
opgenomen. Waar mogelijk worden duurzaamheidseisen verbonden aan gemeentelijke medewerking 
aan plannen. We willen ruimte geven aan een duurzame economie in het buitengebied. 
Functiewisselingen die leiden tot kwaliteitsverbetering hebben onze voorkeur. Landbouwontwikkeling en 
natuurbeheer dienen hand in hand te gaan. 

Wij willen toe naar een duurzaamheidsbeleid waarbij de gemeente faciliteert, stimuleert, "verleidt" en 
beloont.  

 
Agrarisch buitengebied 
Wij realiseren ons dat het agrarisch buitengebied volop in ontwikkeling en in verandering is. Deze 
beweging zal, gelet op onder meer economische en productietechnische omstandigheden en 
ontwikkelingen nog doorgaan. 
Wij gaan aan de slag met de agrarische ondernemers en hun organisaties en overige betrokkenen bij het 
buitengebied om samen een visie te ontwikkelen op dit belangrijke gebied van Ede. Deze visie zal 
aansluiten bij het beleid van de structuurvisie en gebiedsplan zoekzones en zal uitgaan van een 
duurzame ontwikkeling van het gebied, waarbij zowel de agrarische als de landschappelijke en natuur 
functies, leidend zijn.   
 

Wijkwethouders 
Wij willen in de gemeente wijkwethouders introduceren. 
De taken van deze wijkwethouders zien wij als in hoofdzaak van communicatieve en verbindende aard.  
Wijkwethouders passen bij de beoogde bestuursstijl van onze coalitie: dicht bij de burgers en vanuit de 
wijken. De wijkwethouders vormen de 'ogen en oren' van het college in de wijken.  
Wijkwethouderschap kan katalyserend werken voor de gewenste burgerparticipatie. 
 
De manier waarop wijkwethouderschap wordt georganiseerd en ingevuld wordt in overleg met de wijken 
en wijkregisseurs nader vastgesteld. 
 
 
Kerntakendiscussie 
Wij houden rekening met de uitkomsten van de Kerntakendiscussie die wij met de Edese samenleving en 
de gemeenteraad gaan voeren. Daarbij gaat het om het verwezenlijken van bezuinigingen maar zeker 
ook om het innemen van een andere rol als gemeentelijke overheid binnen een aantal beleidsgebieden. 
De in Ede gekozen variant van de participatiesamenleving “Mensen voor mensen”  die wij gaandeweg 
vorm en inhoud willen geven vraagt daarom. Wij willen steeds meer gebruik maken van de (denk)kracht 
van de Edenaren en van hun bereidheid om zich in te zetten voor hun samenleving. In die zin is dit 
convenant de start van een andere manier van denken en handelen voor  de gemeente en de inwoners 
van Ede. 
 
Bij het denken over de beschikbare financiële ruimte nemen we zeker in ogenschouw de (financiële) 
mogelijkheden van anderen in onze samenleving. De gemeentebegroting is niet alles-bepalend voor onze 
(gezamenlijke) beleidsruimte. We realiseren ons dat onze ambities niet zijn gericht op het uitgeven van 
geld maar op het halen van doelen voor de samenleving. 
 
 
 
 



Koers van de bezuinigingen 
De bezuinigingen volgen de ingezette lijn. Dat betekent dat wij naast € 5 miljoen op bedrijfsvoering tussen 
€ 5 en € 7 miljoen gaan bezuinigen op beleidsgebieden. 
 
Wij zoeken de bezuinigingen vooral in een andere rolneming van de gemeente, waarbij we van een 
regulerende en regisserende rol, meer zullen opschuiven naar een stimulerende en faciliterende rol. We 
zien mogelijkheden in een veranderende rol van de gemeente op diverse beleidsterreinen te beginnen in 
het fysieke domein. 

Over de concrete invulling van deze laatstgenoemde bezuinigingen voeren wij overleg met gemeenteraad 
en inwoners van Ede. In de meerjarenbeleidsvisie ten behoeve van de programmabegroting voor 2015 
zullen wij hiervoor nadere voorstellen doen. 
 

Tenslotte 
Dit is een beknopt convenant: historisch beknopt. De omvang echter is omgekeerd evenredig aan onze 
ambities om ons in te zetten voor een krachtige en bloeiende gemeenschap in onze mooie gemeente 
Ede. Wij willen daaraan naar vermogen bijdragen door ons op een open en oplossingsgerichte manier 
actief in te zetten voor een goed bestuur van onze gemeente. 
 
 
 
 
 
Ede, april 2014, 
De coalitievormende fracties van CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen, D66 en Partij van de Arbeid 


