Verkiezingsprogramma Evenwicht-Ede
Gelukkig in Ede
Ede is gezellig en gelukkig. Dat willen wij graag zo houden.
Hoofdlijn van ons gemeentelijk programma is: de basis op orde.
Dus al te ambtelijke ambities temperen en reële voorzieningen goed faciliteren. Geen miljoenen
projecten die bedacht zijn door de overheid, maar meer realisme voor ons dure belastinggeld.

Wat gaan we wel doen:

1
Bedrijfsvrijheid voor de landbouw. Volop ruimte voor ondernemer, maar wel binnen de wet boeren.
De consument kiest, niet de gemeente. Om duurzaam bodembeheer mogelijk te maken, moeten we
een landelijke lobby opzetten. CO2 terug in de bodem, pilotinnovatie op CO2 bodemvastlegging.

Object 1

2
De muur van Mussert gemeentelijk monument maken, zolang het rijk tijd nodig heeft. Het World
Forgiveness Center. Fout erfgoed goed inkaderen, zodat iedereen begrijpt dat we extremisme nooit
meer willen.

3
De Basisschool de Calvijn in Ederveen goed huisvesten in Ederveen en Lunteren. De basis op orde.
Zelfde geldt voor andere scholen met achterstallig onderhoud. We gunnen iedereen zijn identiteit.
De Calvijn is nu slecht gehuisvest, en dat moet snel beter door extra geld uit te trekken voor deze
school. De gemeente gaat niet over identiteit van een school, alleen over gebouwen. Ouders kiezen
identiteit, de gemeente moet gebouwen faciliteren die passen bij de grootte van de school. We
hopen dat als de Calvijn ook in Lunteren is, dat er ook meer ruimte komt voor nog een gewone CNS
school met een lichte identiteit, zoals van de koepel CNS in Ede. Dat is aan de ouders.

4
Een leuk initiatief in de leegstaande Friso Kazerne. Bijvoorbeeld een museum of een discotheek.

5
Ede Centrum leegstaand winkel oppervlak verkleinen door ruilverkaveling met vastgoedeigenaren.
En van de Stichting Binnenstadmanagement Ede (SBE), die de reclamebelasting uitgeeft, een
vereniging maken met degene die die reclamebelasting betalen. De dorpen (Lunteren, Ederveen,

Harskamp, De Valk, Otterloo, Bennekom, De Klomp, Wekerom) ook aandacht geven.

6
Een democratieklas voor Syriërs. Leren kiezen voor rood (socialisme), geel (midden) of blauw
(liberalisme). Naast Bed, Bad en Brood in Ede dus ook democratische Bemoediging. Ede voor
Eden.

7
Ede, stad van Vrede. Met de Muur van je-weet-wel, een World Forgiveness Center, de Airborne
landingen, een mooi gerestaureerd kazerneterrein zonder soldaten, met food in overvloed, en Hotel
de Wereld in de buurt, moet je in Ede zijn om de Vrede te ervaren. Foodvalley is leuk, maar de
Vredesvallei is leuker.

8
Ede goes to Leende. http://gezonddorp.nl/ Een reëel foodproject, echt voor de burgers zelf. In Ede
zijn ongeveer 9000 inwoners met diabetes. We gaan met elkaar honderd duizenden kilo´s afvallen
en van de insuline af komen. De wetenschap is verdeeld over mager of volvet. Dus dan wordt de
keuze politiek. Evenwicht kiest voor een volvette lifestyle, een politiek dieetadvies, zonder suiker,
samen met Brittisch Medical Journal en The Lancet.

9
Ede zorgt. De zorgdossiers kritisch volgen en luisteren naar de werkvloer. Over Werkkracht, de
nieuwe “sociale werkplaats”: de gemeente is de bezemwagen, niet de concurrentie voor wat het
bedrijfsleven zelf aan mensen op wil nemen. Goeie dialoog met bedrijfsleven.Bedrijfsvrijheid voor
de landbouw. Volop ruimte voor ondernemer, maar wel binnen de wet boeren. De consument kiest,
niet de gemeente. Om duurzaam bodembeheer mogelijk te maken, moeten we een landelijke lobby
opzetten. CO2 terug in de bodem, pilotinnovatie op CO2 bodemvastlegging.

10
Bedrijfsvrijheid voor de landbouw. Volop ruimte voor ondernemer, maar wel binnen de wet boeren.
De consument kiest, niet de gemeente. Om duurzaam bodembeheer mogelijk te maken, moeten we
een landelijke lobby opzetten. CO2 terug in de bodem, pilotinnovatie op CO2 bodemvastlegging.

11
De basis van de basis op orde. Informatiemanagement (ICT) professioneel aanpakken en GIS voor
de boswachter.

12
Gunstig ondernemersklimaat. In deze regio zitten de meeste banen in logistiek en transport, zorg en

dienstverlening. Luisteren naar ondernemers.

13
Zonneweides in Ede, dus zonnecollectoren op de grond, bijvoorbeeld langs de A12, want die ligt
mooi op het zuiden.

