
 

Onze idealen in het (concept) bestuursakkoord 2018-2022 

De ChristenUnie wil waardevol zijn in Ede. In de coalitie werken we aan onze idealen en geven  

we geloof een stem. Hoe we dat doen? Dat lees je hieronder a.d.h.v. de drie speerpunten van ons manifest. 

Een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet 

Waar staat de ChristenUnie voor? 
We kiezen voor een Ede waar iedereen meetelt. Vanuit dat vertrekpunt willen we werken aan een inclusieve 

samenleving, waarin iedereen gelijkwaardig is en meetelt: mensen met een beperking, zorgbehoevende ouderen 

en mensen aan de onderkant van of afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die al vele generaties in onze gemeente 

wonen en migranten. En meetellen betekent in onze ogen ook meedoen. We staan voor een Ede waaraan 

iedereen een bijdrage levert. Daarom juichen we het nemen van verantwoordelijkheid voor het leef- en 

bewoonbaar houden van de eigen omgeving toe. Buurtpreventie, vrijwilligerswerk en initiatieven vanuit de 

samenleving zoals CPO projecten als ‘de Vredehorst’ stemmen ons hoopvol. Samen-werken aan samen-leven, is 

wat de ChristenUnie betreft het motto. 

 

In het (concept) bestuursakkoord is hierover terug te vinden: 
 

 Inclusie  ‘Iedereen telt mee’ wordt ons uitgangspunt. 

 Laaggeletterdheid  Laaggeletterdheid (en digitale geletterdheid) krijgt meer en concretere aandacht. 

 Integratie   Nieuwkomers worden ondersteund bij integratie. 

 Verward gedrag We gaan werken aan een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. 

 Maatwerk   Maatwerk en keuzevrijheid in de zorg blijven gegarandeerd. 

 Ouderen  Werk maken van waardig ouder worden en bestrijding van eenzaamheid. 

 Prostitutie   Tegengaan van mensenhandel, loverboys en (onvrijwillige) prostitutie. 

 Verslaving   Het aantal van twee coffeeshops in Ede mag niet worden uitgebreid. 

 Inkomen  Inkomensondersteuning van minima en schuldhulp worden gecontinueerd. 

 Werk    Meer inzet om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. 

 Organisaties  Publiek-private samenwerking voor huisvesting van maatschappelijke organisaties.  

 Vrijwilligers   Vindbaarheid van ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers wordt vergroot.  

 

Een samenleving met toekomst voor onze kinderen  

Waar staat de ChristenUnie voor? 
Dat we kiezen voor toekomstige generaties, is voor onze een principiële keuze. Ede moet wat de ChristenUnie 

betreft een plek zijn waar kinderen en jongeren veilig en toekomstgericht kunnen opgroeien. Daarom willen we 

ons hard maken voor toegankelijk en betaalbare jeugdzorg. Maar ook goed en kindgericht (basis)onderwijs, 

waarbij oog is voor kinderen die extra aandacht of zorg nodig hebben. We zijn trots op de vele scholen voor 

voortgezet onderwijs in Ede en op de scholen voor middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. De Kenniscampus is 

een mooi voorbeeld van hoe verschillende onderwijsvormen  elkaar opzoeken en kunnen versterken. Met de 

komst van een mogelijk interdisciplinair onderzoekslab bij het WFC, heeft Ede alles in huis om een plek te zijn waar 

niet alleen kinderen maar ook studenten zich kunnen ontwikkelen. Door in te zetten op regionale samenwerking, 



zoals bijvoorbeeld in Regio FoodValley verband, kan ook de lokale economie versterkt worden. Dat zorgt er voor 

dat Ede niet alleen een fijne plek is om op te groeien, maar ook om er te blijven werken en wonen. 

 

In het (concept) bestuursakkoord is hierover terug te vinden: 
 

 Jeugdhulp  Onderwijs en jeugdhulp worden nadrukkelijker met elkaar verbonden. 

 Onderwijsklimaat  Scholen worden ondersteund ten behoeve van een hoogwaardig onderwijsklimaat. 

 Levensstijl  Op school wordt vroeg begonnen met het aanleren van een ‘gezonde levensstijl’.  

 Kennishart   Doorontwikkeling van kenniscluster Ede-Wageningen als kennishart van de regio. 

 Woningen  Meer inzet om starters op de woningmarkt meer kansen te geven. 

 Zondagsrust  De winkelopenstelling op zondag zal de komende vier jaar niet worden verruimd. 

 

Een samenleving gericht op een duurzame levensstijl 

Waar staat de ChristenUnie voor? 
We willen ons hard maken voor een groene en duurzame gemeente. Wat de ChristenUnie betreft zetten we in op 

energieverbruik verminderen (bijv. isoleren) en wordt duurzame energievoorziening de norm. Afval zien we als 

grondstof en de fiets als binnenstedelijk alternatief voor de auto. Ook gaan we zorgvuldig om met onze openbare 

ruimte: niet teveel steen, wel veel groen. We hechten aan het unieke karakter van het Edese buitengebied: we zijn 

trots op onze natuur en dragen de vele agrarische (familie)bedrijven een warm hart toe. We willen onze ogen niet 

sluiten voor de problemen, bijvoorbeeld fijnstof en mestoverschot. Maar tegelijkertijd biedt de agrarische sector 

mogelijkheden voor diverse vormen van duurzame opwekking van energie (bijv. zonnepanelen op daken, gebruik 

van biomassa, etc.). We juichen korte ketens met betrekking tot voedsel en voedseleducatie toe. Last but no least: 

voor de ChristenUnie is duurzaamheid niet een set maatregelen, maar vooral een manier van leven.  

 

In het (concept) bestuursakkoord is hierover terug te vinden: 
 

 Duurzaamheid  Duurzaamheid is een rode draad door het bestuursakkoord. 

 Energie   Er komen tenminste 2 windturbines en ‘n verdrievoudiging van zonnepanelen op daken.  

 Warmte  Onderzoek naar warmtebronnen als aanvulling/alternatief voor biomassa. 

 Abonnement  Onderzoek naar mogelijkheden van een duurzaamheidsabonnement voor woningen. 

 Gebouwen  Er worden nadrukkelijk meer duurzaamheidseisen gesteld aan nieuwbouw. 

 Mobiliteit   Specifieke aandacht voor verkeersveiligheid i.c.m. drank- en drugsgebruik. 

 Steenbreek  Met Operatie Steenbreek wordt gewerkt aan waterberging en biodiversiteit. 

 Groencompensatie Er komt voldoende vervangende groenaanplant na verwijdering van groen. 

 Beweging  Sportvoorzieningen worden meer ‘openbaar’, openbare ruimte wordt ‘sportiever’. 

 Landbouw  Ruimte voor nieuwe agrarisch gerelateerde ontwikkelingen in het landelijk gebied. 

 Foodevenementen  Meer inzetten op evenementen die voor iedereen toegankelijk zijn. 

 Food  Het thema ‘Food’ gaan we meer zichtbaar maken in de openbare ruimte. 

 Lokaal  Aandacht voor lokale en regionale producten en korte voedselketens. 

 World Food Center Sterke accentuering van Food door de komst van het WFC. 

 


