
Ede is met recht groot(s) te noemen. 
We hebben meer dan 100.000 inwoners 
en zijn in oppervlakte één van de grootste 
gemeenten van Nederland. Ons gebied, 
onze kernen en onze inwoners kenmerken 
zich bovendien door grote diversiteit. De 
gemeente strekt zich uit van Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe tot de Gelderse Vallei, 
beschikt over prachtige natuur, hoogwaardige 
bedrijvigheid en kenmerkt zich door een 
hoge maatschappelijke betrokkenheid. Bij 
ons komen stedelijke dynamiek en intimiteit 
van dorpen samen. De stad Ede en de trotse 
kernen zijn aantrekkelijke plekken om te 
wonen, te ontspannen, te werken en dus: om 
te zijn. Voor inwoners, voor bedrijven en voor 
toeristen.

BENT U ONZE 
NIEUWE 
BURGEMEESTER?

We zoeken een burgemeester voor iedereen. 
U stáát en gáát voor de gemeente Ede. 
In onze gemeente staan de komende 
jaren fl inke ontwikkelingen op het 
programma. Dit stelt de gemeente en 
de gemeentelijke overheid -raad, college 
en ambtelijke ondersteuning- voor 
uitdagingen. Opbouwen, samenbinden 
en doorontwikkelen geeft u energie. Onze 
burgemeester gaat voorop: met passie op 
inhoud en met elan in toon en stijl.



1.  U bent burgemeester voor  
iedereen en staat boven de partijen

In de gemeente Ede wonen veel generaties, 
gezindten en nationaliteiten naast elkaar. De 
betrokkenheid bij elkaar is groot. Veel Edenaren 
doen vrijwilligerswerk en verlenen mantelzorg, 
zijn actief bij verenigingen en kerken. De kernen 
en Ede-stad vullen elkaar goed aan, maar hebben 
zeker hun eigenheid. Verschillen mogen er zijn. 
Tegelijk is samenhang ook een uitdaging. U heeft 
daar als burgemeester oog en fijngevoeligheid 
voor en bent er voor alle Edenaren. U bent oprecht 
geïnteresseerd in mensen en wat hen bezighoudt. 
Daardoor voelt uw aanwezigheid vertrouwd. In al 
uw contacten weet u uw positie duidelijk neer te 
zetten. 

Wij zoeken een verbindend bestuurder die in toon, 
taal en gedrag herkenbaar is als onze burgemeester 
en zo samenhang bevordert. 

2. U bent een vaardig bestuurder met 
gezag én zelfrelativerend vermogen 

In de 100.000+ gemeente die Ede is, zijn er 
grootstedelijke problemen. Dat vraagt om 
een burgemeester die met gezag optreedt in het 
veiligheidsdomein, zowel preventief 
als repressief. Als vaardig en ervaren bestuurder 
weet u proportioneel te handelen. 
Door goed te luisteren en aanwezig te zijn waar 
het gebeurt, voelt u aan wat er – onderhuids - 
speelt. U heeft aantoonbaar in complexe situaties 
een duidelijke koers gevaren. U bent effectief in 
uw optreden en past gemakkelijk verschillende 
stijlen van leiderschap toe. Als voorzitter 
stimuleert u het college en versterkt u de rol van 
de raad. 
U heeft een heldere opvatting over integriteit. 
Meer samenwerken met inwoners en met andere 
partners bij de voorbereiding en uitvoering 

Uw rollen en taken
Wat wij van onze 
burgemeester verwachten:



van plannen is een belangrijk uitgangspunt. 
U wilt eraan bijdragen om samen resultaat 
te boeken, bijvoorbeeld door vernieuwende 
bewonersinitiatieven te ondersteunen. 

Wij zoeken een burgemeester die denkt in 
mogelijkheden en gezag laat gelden als de situatie 
daarom vraagt. Iemand die schakelt in stijl van 
handelen om op ieder moment overtuigend te 
zijn.

3.  U zet zich in voor lopende en 
nieuwe ontwikkelingen

In tien jaar tijd is Ede flink gegroeid. Die trend 
zet door, met naar verwachting in 2025 meer dan 
120.000 inwoners. Daar past een burgemeester 
met ambitie bij. Diverse grote projecten en 
plannen vragen om aandacht, tact en daadkracht. 
Voorbeelden zijn de doorontwikkeling van het 
stadscentrum, het uitvoeren van de gezamenlijke 
toekomstvisie op het (agrarisch) buitengebied, 
het realiseren van een nieuwe spoorzone 
met een nieuw station Ede-Wageningen en 
de herbestemming van militair erfgoed en 
kazerneterreinen. In samenwerking met velen 
moeten resultaten worden geboekt. 

Wij zoeken een burgemeester die samen met 
college, raad en inwoners kansen verzilvert. Een 
burgemeester die tijdig een stap naar voren zet en 
ook op het juiste moment weer ruimte laat aan 
anderen.

4. U draagt de parels van Ede van 
harte uit 

De gemeente Ede heeft veel om trots op te zijn. 
Natuur is er volop, daar kennen veel mensen 
Ede van. Cultureel is het aanbod interessanter 
en meer divers dan ooit. Zo zijn er eet- en 
proeffestivals die onder de noemer ‘Ede smaakt 
naar meer’ aan populariteit winnen. Kunst leeft, 
en met het Akoesticum - trainingscentrum voor 
muziek, dans en theater – staan we nationaal 
en internationaal op de kaart. Daar geeft u als 
burgemeester zichtbaarheid en bekendheid aan. 
Met Het Nationale Park De Hoge Veluwe en 

het Kröller-Müller Museum heeft Ede twee 
internationale publiekstrekkers van formaat. De 
herdenking van de Airborne neemt een belangrijke 
plek in de nationale vieringen van vrijheid en 
bevrijding in. 

Wij zoeken een burgemeester die het culturele 
aanbod, de activiteiten en initiatieven, de 
economische kracht en de toeristische waarde van 
Ede omarmt en met verve uitdraagt.

5.  U bent een bevlogen ambassadeur 
voor FoodValley

Ede bevindt zich in het hart van FoodValley. Dit 
is de internationale topregio op het gebied van 
kennis en innovaties voor voedselproductie en –
bereiding. De KennisAs Ede-Wageningen is hierin 
een belangrijke motor. Onderwijs, bedrijfsleven en 
overheden trekken samen op binnen onze Triple 
Helix. 
In de regio FoodValley werken acht gemeenten 
intensief samen op verschillende onderwerpen. 
Als burgemeester van Ede bent u voorzitter 
van de regio FoodValley. U neemt het voortouw 
vanuit een heldere visie op intergemeentelijke 
samenwerking. Het succes van FoodValley moet 
een succes van allen zijn. U stapt naar voren om 
Ede als Foodstad verder te ontwikkelen met het 
World Food Center als speerpunt. 

Wij zoeken een burgemeester die 
netwerkvaardigheden inzet voor Ede, die een 
resultaatgerichte voorzitter van FoodValley is 
en die als ambassadeur de potentie van de regio 
FoodValley in binnen- en buitenland promoot.

Informatie
Voor informatie over de procedure en de 
mogelijkheid tot solliciteren wordt u verwezen 
naar het Kabinet van de Commissaris van de 
Koning van Gelderland, zie ook 
www.gelderland.nl/burgemeestersvacatures
Meer informatie over de gemeente Ede vindt u op 
de website gemeenteraad.ede.nl.
Een assessment behoort in de benoemings-
procedure tot de mogelijkheden.




