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Gelredag / Omroep Gelderland en Ridders van Gelre Live vanuit Ede [1]

Graag informeren wij u over de GelreDag die dag in samenwerikng met de Buurt Ede en Veldhuizen en Omroep Gelderland/Ridders van
Gelre op 1 december a.s. rechtstreeks live van 10.00 tot 12.00 uur zal worden uitgezonden van uit Ede. Een unieke gelegenheid om aan te
sluiten en een stukje Edese historie op de toen.
Het (concept) programma treft u onderstaand aan als mede de link naar de website van Omroep Gelderland.
Meer lezen [1]
Gezamenlijke burendag Ede-West/Bospoort 2018 [2]

Op zaterdag 22 september wordt burendag in Ede-West en Bospoort weer groots gevierd door de samenwerking van 10
organisaties actief in de wijk. Op zeven verschillende locaties zijn diverse activiteiten om je buren te ontmoeten met muziek,
verhalen, workshops, informatie, rommelmarkten, sport en spel, eten en drinken. Er zal een treintje rijden tussen de locaties.
Hieronder vind je de voorlopige programma's.
Meer lezen [2]
Buurtspraak van de Buurt Ede en Veldhuizen op 20 september [3]

Op donderdag 20 september om 10.00u vindt de traditionele Buurtspraak van de Buurt Ede en Veldhuizen plaats in huis
Kernhem . De buurtspraak wordt jaarlijks gehouden op de 3 e donderdag van september.
Mede door de aanwezigheid van de Ridders van Gelre, Omroep Gelderland en de formele benoeming van de burgemeester
tot Houtrichter van het Edese Bos belooft het een bijzondere Buurtspraak te worden.

Iedereen is van harte welkom.
Zie ook de bijgaande agenda,
Meer lezen [3]
Inspiratiebijeenkomst: Eenvoudig zelf posters, flyers en banners maken [4]
Ken je dat?
- Ik wil zelf een poster maken maar het ziet er niet uit?
- Ik wil dat wat ik maak er professioneel uitziet.
- Het kost me heel veel tijd en moeite om iets te maken.
- Ik ben niet tevreden over het eindresultaat.
Er zijn echter online programma's om op een heel eenvoudige manier zelf aan de slag te gaan met het maken van mooie
professioneel uitziende uitingen. We nodigen u van harte uit om daarmee kennis te maken.
Meer lezen [4]
Mindfulness bij kanker? weer in het Toon Herman Huis [5]

In het Toon Hermans Huis Ede wordt in het najaar weer een mindfulness training gegeven voor mensen die worden geraakt
door kanker. De training wordt gegeven door Lex Bubbers:
Meer lezen [5]
Wereldvluchtelingendag bij Resto VanHarte Ede [6]

Resto VanHarte Ede en CVVE hebben de handen ineen geslagen om op deze dag een vluchtelingendiner te organiseren.
Het doel is fijne ontmoetingen tussen vluchtelingen en wijkbewoners. Komt u deze speciale dag ook met ons mee vieren?
Meer lezen [6]
Presentatie over de historische buurt Ede-Veldhuizen: [7]

Aansluitend op de algemene ledenvergadering van de Vereniging Zeeheldenbuurt begint op woensdag 14 maart rond 20.00u
een presentatie over de historische buurt Ede-Veldhuizen. De presentatie vindt plaats in het Eigen Gebouw op Bettekamp 29
en is ook voor niet-leden toegankelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Meer lezen [7]
De buurt als basis [8]

Gedachten over een nieuwe vormen van lokale democratie
De manier waarop diverse wijk- en buurtgerichte plannen en initiatieven in de gemeente Ede worden gemaakt en ingevoerd
geven blijk van het geringe belang dat de gemeente hecht aan de mening van bewoners en hun organisaties. Veel projecten
worden gestart en vaak ook weer gestopt zonder enige ruggespraak met buurtorganisaties. Dit geldt bijv. voor de
wijkwaardebonnen, EdeDoet, CentrEde, Pilot Ede-West en ook voor het opheffen van de wijkpost in 2010 en het weer
instellen in 2018. Bij projecten in de buurt zoals de ontwikkeling van het Slijpkruikgebied worden buurtorganisaties niet of
nauwelijks betrokken. Projecten worden op het gemeentehuis bedacht en georganiseerd. Pas de uitvoering worden

Pagina's en buurtorganisaties betrokken. Evaluaties vinden niet plaats of zijn niet transparant en het is voor bewoners ook
bewoners
niet duidelijk welke financiële middelen met de projecten gemoeid zijn. Aan de andere kant wordt het opzetten en
onderhouden van buurtorganisaties wel weer door de gemeente gestimuleerd, zonder overigens een duidelijke rol aan
buurtorganisaties te geven.
Meer lezen [8]
Verslag bijeenkomst "Ede in de buurt" [9]

Verslag van de bijeenkomst "Ede in de buurt" van 27 februari 2018, georganiseerd door het Netwerk Ede-West/Bospoort. De
bijeenkomst stond in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. De politieke steun aan buurtinitiatieven en
buurtorganisaties stond in de bijeenkomst centraal.
Meer lezen [9]
"Buurten moeten zelf prioriteiten kunnen stellen". [10]

Op dinsdag 27 februari werd in het Eigen Gebouw de politieke avond ?Ede in de Buurt?
georganiseerd door Netwerk Ede West / Bospoort. Kandidaat-gemeenteraadsleden van negen Edese politieke partijen waren
aanwezig standpunten toe te lichten en te reageren op de vragen van de Edese buurten over de rol en financiering van
buurtinitiatieven. Uit de bijeenkomst bleek duidelijk dat veel politieke partijen er voorstander van zijn dat buurten eigen
prioriteiten kunnen stellen in inrichting en beheer van de openbare ruimte en andere buurtaangelegenheden.
Meer lezen [10]
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