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Voorwoord 
 
Opnieuw bieden wij u namens de fractie een overzicht aan van de onderwerpen die ons het 
afgelopen jaar hebben bezig gehouden.  
 
In 2017 hebben we ons vanuit onze christelijke levensovertuiging ingezet in de Edese politiek. 
We hebben verantwoordelijkheid genomen in grote en kleinere thema’s, omdat we het 
belangrijk vinden om dienstbaar te zijn aan de samenleving. 
 
We zijn ons ervan bewust dat we nooit alleen iets kunnen bereiken. Daarom werken we 
intensief samen met andere partijen in de Edese gemeenteraad. U ziet dat in dit verslag terug. 
Samen bereiken we zaken:  op het gebied van de zorg en een samenleving waarin iedereen 
meetelt, de toekomst van onze kinderen en een duurzame levensstijl. Want dat zijn de 
speerpunten waar we in 2017 prioriteit aan hebben gegeven. Ook in 2018 willen we daar 
graag mee verder. 
 
Het presenteren van een jaarverslag is voor de fractie een moment om zegeningen dankbaar 
te tellen. Maar ook een moment waarop we constateren dat nog veel werk te doen is. We zijn 
gemotiveerd om dat op te pakken, vanuit de opdracht die we krijgen in de bijbel: ‘Bid voor de 
stad, zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’ (Jeremia 29) 
 
Namens de fractie wens ik u veel leesplezier! 
 
Cora Otter-Van den Bosch 
Fractievoorzitter 
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Terugblik op het politieke jaar 2017 

Door de ogen van Cora Otter-Van den Bosch 

 
Persoonlijke gegevens 
Naam:   Cora Otter-Van den Bosch 
Adres:   Van Balverenweg 95A, 6721ZV Bennekom    
Telefoon:  (06) 58 91 05 25 
E-mail:   cora.otter@ede.nl 
Raadslid sinds:  27 maart 2014 
Twitter:   @coraotter 
Portefeuilles:  Sociaal Domein - Onderwijs - Jeugdzorg - Participatie -  

Openbare orde en veiligheid - Financiën - Bestuur en organisatie 
Fractietaken: Fractievoorzitter, Lid Raadswerkgroep Herstructurering Sociaal Domein 

(HSD) Lid werkgroep Sociale Monitor, Lid Presidium 
 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2017 voornamelijk bezig gehouden? 

1. Jeugdzorg 
In 2017 was in het nieuws dat een tekort aan pleegouders dreigt. Op dit moment lijken er  in 
Ede voldoende pleegouders te zijn, maar de landelijke tendens: meer pleeggezinnen nodig, 
minder die zich aanmelden, is ook hier zichtbaar. Kinderen die nu voor crisis in een gezin 
geplaatst zijn, moeten daarom soms lang wachten voordat een gezin gevonden wordt waar ze 
langdurig kunnen zijn. Soms is ook sprake van meerdere tijdelijke plaatsingen in afwachting 
van een definitieve plaats. En dat betekent voor het kind: onzekerheid, onrust, verhuizen, 
opnieuw wennen en hechten, soms zelfs weer een andere school.  
 
Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat ieder kind een veilige plek heeft om op te groeien. 
En als dat niet thuis kan, dan het liefst elders in een gezinssetting. Om het dreigende tekort 
aan pleeggezinnen voor te zijn, hebben wij daarom een motie opgesteld waarin we het college 
vragen actief aan de slag te gaan met een Edese campagne om pleeggezinnen te werven. 
Daarnaast in overleg te gaan met onderwijsinstellingen, omdat het belangrijk is dat het 
onderwijs een ondersteunende rol aanneemt en kinderen snel geplaatst kunnen worden.  
 
Onze motie heeft steun gekregen van alle raadsfracties en wethouder Leon Meijer ging er 
graag mee aan de slag. In de week van de pleegzorg (1e week november) is een campagne 
gestart in Ede om pleegouders te werven. Daarnaast volgt in januari 2018 een avond met 
(potentiële) pleegouders om ervaringen te delen en evt. knelpunten boven tafel te krijgen. 
Wat is bijvoorbeeld de reden dat pleegzorg soms voortijdig afgebroken wordt? We blijven dit 
onderwerp uiteraard goed volgen. 
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2. Inclusieve samenleving 
In januari 2016 is op initiatief van de ChristenUnie een traject in gang gezet om van Ede een 
inclusieve, toegankelijke gemeente te maken. Zie hiervoor het artikel: 
https://ede.christenunie.nl/k/n1640/news/view/968549/43667/toegankelijk-de-nieuwe-norm-
in-ede.html  
Inmiddels zijn vele bijeenkomsten belegd met de doelgroep die het betreft, maatschappelijke 
organisaties en de raad. Alle input is verzameld en uiteindelijk is eind 2017 een ‘routekaart  
Ede inclusief’ opgesteld. Op initiatief van de ChristenUnie bespreken we deze routekaart begin 
2018 in de raad. Dit vinden we belangrijk om te kijken of de plannen zo volledig mogelijk , en 
voor de toekomst voldoende geborgd  zijn. Inclusie is namelijk een thema wat op alle 
beleidsterreinen speelt. Het vraagt een omslag van denken van ons allemaal. Kortom: de 
eerste stappen zijn gezet, qua uitvoering moet nog veel gebeuren. Tijdens en na de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, is inclusie dan ook een thema waar de 
ChristenUnie aandacht voor zal blijven vragen. 
 

3. Sociaal Domein 
Goede zorg en goede afstemming tussen professionele en informele zorg is een thema waar 
wij doorlopend aandacht voor vragen. Ede kent veel vrijwilligers en mantelzorgers, we zijn 
dankbaar voor hun waardevolle inzet en willen voorkomen dat ze overbelast raken. Daarom 
kijken we steeds naar mogelijkheden voor ondersteuning van vrijwilligers en maatwerk voor 
mantelzorgers zodat zij hun taak kunnen volhouden. (bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp voor 
mantelzorgers in hun eigen woning en mogelijkheden voor respijtzorg zodat de mantelzorger 
op adem kan komen). In de zorg is maatwerk een belangrijk woord. In de praktijk blijkt dat de 
Edese verordeningen voor bijvoorbeeld de WMO, goed in elkaar zitten en veel mogelijkheden 
voor maatwerk bieden. In de praktijk komt dit niet altijd goed tot z’n recht. Wij blijven dan ook 
vinger aan de pols houden bij zorginstellingen en cliënten om goed geïnformeerd te zijn hoe 
maatwerk vorm krijgt. Signalen uit de praktijk pakken we op. 
Fractievoorzitter-taken 
 

4. Persoonlijk - taken van een fractievoorzitter 
Naast de inhoudelijke thema’s ben ik als fractievoorzitter betrokken bij coalitie overleggen en 
lid van het Presidium (het presidium stuurt de werkzaamheden van de raad aan, in het 
presidium worden naast algemene ook procedurele en organisatorische zaken besproken.) 
Daarnaast was 2017 het jaar waarin Ede een nieuwe burgemeester zocht. Namens de 
ChristenUnie was ik lid van de vertrouwenscommissie voor de werving en selectie van een 
nieuwe burgemeester. Een intensief traject, maar met een mooi resultaat. De ChristenUnie is 
dankbaar voor de komst van burgemeester Rene Verhulst. De samenwerking met dhr. 
Verhulst verloopt plezierig, en wij denken dat hij de burgemeester is die Ede, met al z’n 
diversiteit, nodig heeft. 

https://ede.christenunie.nl/k/n1640/news/view/968549/43667/toegankelijk-de-nieuwe-norm-in-ede.html
https://ede.christenunie.nl/k/n1640/news/view/968549/43667/toegankelijk-de-nieuwe-norm-in-ede.html
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Terugblik op het politieke jaar 2017 

Door de ogen van raadslid Jos van Heuveln 

 
 
Persoonlijke gegevens 
Naam:   Jos van Heuveln 
Adres:   Langhoven 29, 6721 SR Bennekom 
Telefoon:  (06) 43993437 
E-mail:   jos.van.heuveln@ede.nl  
Raadslid sinds:  01 mei 2002 
Twitter:   @josvanheuveln 
Portefeuilles:  Ruimtelijke Ordening & Milieu - Financiën - Arbeidsmarkt  

Economie en World Food Center 
Fractietaken:  Commissievoorzitter van de Raadswerkgroep Programmabegroting 
 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2017 voornamelijk bezig gehouden? 

1. Stadsvisie Ede en structuurvisie Bennekom 
Twee documenten die voor de lange termijn de ruimtelijke koers vastleggen. Beide 
documenten zijn via een interactief proces tot stand gekomen. Inwoners van Ede en 
Bennekom, ondernemers, maatschappelijke organisaties, dorpsraad Bennekom, etc. hebben 
intensief meegewerkt om hun input of dat van hun achterban te geven. Mooi om bijvoorbeeld 
te zien hoe Bennekommers enthousiast meedenken en discussiëren over de toekomst van hun 
dorp tijdens de door de dorpsraad georganiseerde bijeenkomsten. Ruimte voor toekomstige 
uitbreiding, mocht dat nodig zijn, leverde levendige discussies op. Als raad gingen we op 
fietstocht door Ede langs een aantal plekken waar inwoners mee hebben gedacht over de 
toekomst van hun buurt. En ook dan bleek dat er grote betrokkenheid is met de eigen 
leefomgeving. Iets wat we moeten koesteren. 
 
“In Kernhem-Noord moet ruimte blijven voor eventuele verdichting na 2030” staat in de 
stadsvisie, een zinsnede die bij ons bleef hangen. Het huidige open gebied mag wat ons 
betreft geen woonwijk worden. De landschappelijke waarde die het nu heeft willen we graag 
behouden. Wat ons betreft blijft het een natuurlijk overgangsgebied naar het agrarische 
gebied tussen Ede en Lunteren. En ook de groene wig tussen Ede en Bennekom moeten we 
erg zuinig op zijn. Als gebiedskans lezen we “Food in de stad: stadslandbouw, stadsboerderij, 
pluktuinen en voedselbos”, iets waar wij ons goed in kunnen vinden.  
 

2. Gemeenschappelijke regelingen (GR’s) 
Gemeenschappelijke regelingen zijn regelingen waarin de samenwerking met andere 
gemeenten op bepaalde vlakken vastleggen. Als gemeente hebben we diverse GR’s en altijd is 
er weer de spanning wat je democratische inbreng als raad is. Het vaststellen van de 
begroting van een GR moet bijvoorbeeld door alle deelnemende gemeente gebeuren. Maar 
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wat nu als je iets wilt veranderen, andere accenten leggen? Om dat proces te verbeteren 
hebben we als raad gevraagd om voorafgaand aan de begroting onze kaders en 
aandachtspunten aan te geven zodat we bij het vaststellen van de begroting kunnen 
controleren wat het bestuur van de desbetreffende GR er mee gedaan heeft. 
 

3. Diverse bestemmingsplannen 
Ook dit jaar hebben we diverse bestemminsplannen vastgesteld. Het ene bestemmingsplan 
gaat geruisloos door het hele proces, het andere roept wat meer weerstand. ZO was er het 
plan om de gelijkvloerse spoorwegovergang Sysselt te vervangen door een langzaamverkeer-
viaduct. In de planning was echter de spoorwegovergang eerst gesloten en kwam een aantal 
weken de realisatie van het viaduct pas klaar. Die planning zorgde voor de nodige 
inspraakreacties en het college kwam enige tijd later dan ook met een gewijzigd voorstel 
waarbij dit probleem was verholpen en er altijd een spoorwegovergang voor fietsers en 
voetgangers bruikbaar was. 
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Terugblik op het politieke jaar 2017 

Door de ogen van raadslid Herko van Beek 

 
Persoonlijke gegevens 
Naam:   Herko van Beek 
Adres:   Baron Mackaystraat 7, 6741 ZD Lunteren 
Telefoon:  (06) 23118126 
E-mail:   herko.van.beek@ede.nl  
Raadslid sinds:  11 maart 2010 
Portefeuilles:  Openbare Orde & Veiligheid - Sport - Cultuur - Verkeer & Vervoer 
 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2017 voornamelijk bezig gehouden? 

1. Glasvezel in het buitengebied 
Afgelopen jaar december is het startsein gegeven voor de aanleg van glasvezel in het 
buitengebied (Gelderse Vallei Midden). Voor de zomer van 2017 werd bekend dat meer dan 
50% van de inwoners heeft gekozen voor diensten via glasvezel. Dit percentage was minimaal 
benodigd om daadwerkelijk te kunnen starten met de aanleg. De schouwwerkzaamheden zijn 
inmiddels afgerond en de graafwerkzaamheden gestart. Een lang gekoesterde wens komt op 
deze manier in vervulling voor het buitengebied. Eind 2018 zou de aanleg in dit gebied geheel 
afgerond moeten zijn. Toch heeft de ChristenUnie fractie schriftelijke vragen ingediend bij het 
college om ook het Binnenveld (lees: Bennekom, De Kraats en Nergena) zo spoedig mogelijk 
van snel internet te voorzien. Dit om ook in dit gebied van onze gemeente de leefbaarheid en 
vitaliteit te waarborgen. De gemeente Ede omschrijft snel internet als volgt; ‘Voor veel 
ondernemers, bewoners en scholieren is snel internet net zo essentieel als eten en drinken’, 
mede hierdoor onze verbazing dat dit gebied vooralsnog verstoten blijft van deze dienst. Het 
college heeft ons als reactie gegeven dat er zeer zeker en - serieus naar gekeken en 
gehandeld wordt en we in het eerste kwartaal van dit jaar meer duidelijkheid krijgen 
aangereikt. Word vervolgd! 
 

2. Lelystad Airport 
In september van het afgelopen jaar vond er een bestuurdersbijeenkomst plaats in Theater 
Orpheus te Apeldoorn betreffende aanvliegroutes Lelystad Airport. Tijdens deze avond werd 
een terugblik gegeven op het proces wat tot op heden doorlopen is om het nieuwe Lelystad 
Airport op 1 april 2019 te openen. Onze fractie was hierbij aanwezig. Via de zogenaamde 
‘Alderstafel’ zijn in juli 2017 de aanvliegroutes bekend gemaakt. In eerste instantie was 
gepland de aanvliegroutes over zowel Otterlo-Harskamp-Ede en Bennekom te laten lopen. 
Aangezien er in Harskamp het gelijknamige militaire schietterrein aanwezig is, heeft men de 
route verlegd, maar komt deze nog altijd over o.a. Nationaal Park De Hoge Veluwe en Ede 
(Zuid). Hierbij is een eventuele afwijking van koers vliegtuig(en) niet meegenomen. Dit baart 
ons ernstige zorgen! Ons werd ‘meegedeeld’ dat de eerste vier jaren (2019 tot 2023) we 
spreken over een slordige 10.000 vliegbewegingen, wat impliceert 16 vliegtuigen per dag 
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tussen 07.00 uur en 23.00 uur, de openingstijden van Lelystad Airport. Deze openingstijd kan 
overigens opgeschort worden tot middernacht indien de noodzaak zich hiervoor aandient… 
Pas in 2023 staat de herindeling van het luchtruim gepland, na dit jaar wil de Airport 
doorgroeien naar een capaciteit van 45.000 (of meer) vliegbewegingen op jaarbasis. Concreet 
spreken we dan over 72 vliegtuigen per dag binnen genoemd tijdsbestek. U zult begrijpen dat 
wij geschrokken en ontstemd huiswaarts zijn gekeerd en de bewonersbijeenkomst twee dagen 
later in De Reehorst zeker niet wilden missen! Een grote opkomst van enkele honderden 
verontruste burgers uit Ede, maar ook zeker uit de omliggende plaatsen. In grote lijn hetzelfde 
verhaal als op de bestuurdersbijeenkomst in Apeldoorn. Aan het einde van de 
bewonersbijeenkomst overheerste voornamelijk het gevoel van onbegrip over de 
communicatie en de vragen welke menigeen bezighield, ‘Wat kunnen wij nog doen om dit 
voorgenomen besluit te keren?’, ‘Hoeveel geluidsoverlast gaan wij ervaren?’ en ‘Hoe staat het 
met onze luchtkwaliteit?’ De sprekers hebben de aanwezigen in ieder geval niet kunnen 
overtuigen van het nut en noodzaak van het ‘Aldertafel’ besluit.  
 
Na het starten van de consultatieperiode hebben wij als fractie onze krachten gebundeld met 
de overige fracties in de raad om op deze manier het college het meest mogelijke mandaat 
mee te geven richting ‘Den Haag’, daar waar men liever praat over Ede in plaats van met Ede 
klaarblijkelijk. Verschillende overleggen met woordvoerders van de raadsfracties en college 
hebben vervolgens plaatsgevonden. Moties van collega-fracties zijn van harte ondersteund en 
tijdens de laatste besluitvormende raadsvergadering van het afgelopen jaar hebbe wij als 
ChristenUnie een zogenaamde motie vreemd aan de agenda ‘Herindeling luchtruim 
voorafgaand aan opening Lelystad Airport’ ingediend. Deze motie is op één enkele stem na 
raadsbreed aangenomen. Het geheel geeft een vervolg aan de motie van oktober, waarin de 
raad het college ‘uitgangspunten’ meegeeft om op in te zetten in het proces rond het bepalen 
van de aansluitroutes van en naar Lelystad, de raad extra aandacht wil vragen voor de 
tijdigheid van herindeling. Daarnaast sluit deze vervolg-motie naadloos aan bij de 
uitgangspunten uit het rapport van de bewonersdelegatie ‘Een Ander Geluid’; Eerst het 
luchtruim herindelen alvorens Lelystad Airport te openen! 
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Terugblik op het politieke jaar 2017 

Door de ogen van raadslid Peter Jansen 

 
Persoonlijke gegevens 
Naam:   Peter Jansen 
Adres:   Jan Th. Tooroplaan 116, 6717 KN Ede 
Telefoon:  (06) 34 11 71 68 
E-mail:   peter.jansen@ede.nl  
Raadslid sinds:  27 maart 2014 
Twitter:   @JansenPeter 
Portefeuilles:  Duurzaamheid - Voedsel - Food Valley - Afval –  

Natuur & Groenonderhoud 
Fractietaken:  Afgevaardigde / Lid van de regiocommissie Food Valley  

namens gemeenteraad Ede 
 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2017 voornamelijk bezig gehouden? 

1. Duurzame levensstijl 
Ook dit jaar heb ik mij weer gefocust op het aspect van duurzame levensstijl. Uit het aantal 
moties dat ik in het kader hiervan (mede) heb ingediend een drietal die er wat mij betreft 
uitspringen. (i) Samen met o.a. GroenLinks, CDA, PvdA en Fractie Alexander Vos de Wael een 
motie ingediend om aardgasvrij bouwen als uitgangspunt te nemen. (ii) Samen met de SGP 
heb ik mij hard gemaakt voor zogenaamde energiecoaches. Energiecoaches kunnen m.n. 
huishoudens met lage inkomens adviseren over energiebesparing. Dat kan dubbele ‘winst’ 
inhouden: energiebesparing draagt bij aan de noodzakelijke verduurzaming en verlaging van 
energierekening geeft huishoudens met lage inkomens meer bestedingsruimte. Een motie die 
wij hiertoe hebben ingediend werd aangenomen. (iii) Eveneens met de SGP diende ik een 
motie in om aandacht te vragen voor groene daken. Deze motie beoogd kwaliteit 
leefomgeving te verhogen. Groene daken dienen veel doelen, zoals vermindering en 
vertraging van de waterafvoer, warmte en geluidsisolatie, vermindering van hittestress, 
brandwerendheid, verbetering  van  de  biodiversiteit  en  de  insectenpopulatie,  opname  van  
fijnstof  en  CO2, verhoging de levensduur van het dak en vergroening van de leefomgeving. 
Daarmee vinden wij groene daken stimuleren een mooie aanvulling op het bestaande 
(duurzaamheids)beleid. Een motie die ik samen met GroenLinks heb ingediend om standaard 
een klimaatparagraaf toe te voegen aan beleidsdocumenten heeft het helaas niet gehaald. Net 
als een onderzoek naar mogelijkheden van windmolens en een zonnepark in Kernhem Noord. 
 
Ook via raadsvragen heb ik duurzame levensstijl proberen te thematiseren. O.a. door met 
Herko van Beek aandacht te vragen voor de rol van agrarische buitengebied in de 
energietransitie. Specifieke aandacht vroeg ik voor overbodig papiergebruik. Met het indienen 
van deze schriftelijke vragen wil ik van het college weten of zij het met de ChristenUnie eens 
is dat actief beleid op het gebied van verminderen overbodig papiergebruik passend is bij een 
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gemeente die zich profileert als duurzame gemeente. Ook wil ik weten of het college bereid is 
om in navolging van de gemeente Amsterdam de ja-ja sticker in te voeren. Als de gemeente 
dat niet wil, wil ik van het college weten welke maatregelen er wel genomen worden om 
overbodig papierverbruik tegen te gaan. De beantwoording wordt in begin van het nieuwe jaar 
verwacht. 
 

2. Japanse Duizendknoop 
Speciale aandacht heb ik dit jaar gevraagd voor bestrijding van de Japanse Duizendknoop. 
Deze snel uitbreidende plant kan schade kan veroorzaken aan funderingen, muren en 
bestrating. Via raadsvragen heb ik aan het college van B&W gevraagd of zij iets wil doen om 
de snelle verspreiding van deze plant tegen te gaan. Uit beantwoording van de raadsvragen 
blijkt dat deze plant ook binnen Ede voor overlast zorgt. Daarom heb ik een ‘motie vreemd 
aan de agenda’ ingediend om met een communicatiestrategie te komen om bewoners en 
bedrijven te informeren en ook budget vrij te maken voor bestrijding en preventie van deze 
plant. Het was goed om te zien dat in de Programmabegroting 2018-2021 geld is opgenomen. 
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Terugblik op het politieke jaar 2017 

Door de ogen van raadslid Daan Weststrate 

 
Persoonlijke gegevens 
Naam:   Daan Weststrate 
Adres:   Sint Hubertus 7, 6713 JN Ede  
Telefoon:  (06) 27 35 85 85 
E-mail:   daan.weststrate@ede.nl  
Raadslid sinds:  08 mei 2014 
Twitter:   @daanweststrate  
Portefeuilles:  Economie en Food Valley - Arbeidsmarkt – Wonen 

Onderwijs en Jeugd & Studenten - Levendig Centrum 
Fractietaak:  Plv. fractievoorzitter en fractiesecretaris 

Lid Raadswerkgroep Ede Visie 2025 
 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2017 voornamelijk bezig gehouden? 

1. Initiatiefvoorstel Kindercollege 
Toch wel trots kan ik, als initiatiefnemer van dit voorstel, melden dat vanaf het komend 
schooljaar 2018 / 2019 de gemeente Ede een echt Kindercollege krijgt bestaande uit 1 
kinderburgemeester en 2 kinderwethouders. In december heeft de gemeenteraad ingestemd 
met het initiatiefvoorstel van de fracties ChristenUnie, D66, CDA, PvdA en GB om jaarlijks een 
Kindercollege te installeren. Het doel hiervan is om de maatschappelijke en de politieke 
betrokkenheid onder kinderen van groep 7 en 8 te vergroten. In het Kindercollege krijgen drie 
basisschoolleerlingen een heel schooljaar de rol van burgemeester en twee wethouders. Zij 
vervullen tijdens dat schooljaar een ceremoniële en ambassadeursfunctie bij diverse 
evenementen in de gemeente. Het Kindercollege is een laagdrempelige manier om jonge 
kinderen kennis te laten maken met de lokale politiek. De ervaringen in andere gemeenten zijn 
veelbelovend. Als initiatiefnemers verwachten we veel van dit concept en vertrouwen op een 
mooie samenwerking. De samenwerking met de basisscholen is daarbij enorm belangrijk.  
 

2. Getroffen Pluimveehouders 
Van de zomer kwam het nieuws over de uitbraak van de fipronilcrises. Ook in de gemeente 
Ede hebben we te maken met de besmetting van 20 – 25 pluimveehouders. Van de zomer ben 
ik bij enkele boerderijen op bezoek geweest en was onder de indruk van alles wat er op deze 
mensen afkomt. Niet alleen een enorme financiële strop, maar vooral ook een enorme 
emotionele impact op getroffen gezinnen en de mensen die om hen heen staan. De bakken 
stonden klaar om tienduizenden eieren te vernietigen en begonnen ze zelf met het vernietigen 
van waar ze zoveel tijd en liefde in hebben gestopt. Ei voor ei je werk letterlijk kapot zien 
gaan.  
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De hennen in de rui hadden niets door in de hoop dat ze daarna vrij zouden zijn van fipronil. 
Weken van wachten gaan voorbij. Of het werkt weet niemand. Afwegen van ruien of toch 
maar ruimen. Nóg een risico. Maar een risico dat wordt genomen uit liefde voor de dieren. In 
de raad heb ik middels mondelinge en schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor de 
(financiële) hulp die de gemeente kan bieden in deze crisis. Middels een motie die ik samen 
met het CDA en de SGP heb ingediend hebben we het college gevraagd om een plan van 
maatregelen op te stellen om zo, in samenwerking met gemeenten als Barneveld, nog meer te 
kunnen doen dan wat er al gebeurd. Deze motie werd aangenomen en wordt inmiddels al 
uitgevoerd.  
 

3. Wonen in Ede - Skaeve Huse en starters / dertigers 
Belangrijke waarden als ‘iedereen telt mee’ en ‘iedereen heeft recht op een dak boven het 
hoofd’ kwamen naar voren bij de behandeling van het dossier Skaeve Huse. In maart zou er 
besluitvorming plaatsvinden over een mogelijke locatie. Op initiatief van de ChristenUnie is het 
college met een voorstel gekomen om een aantal Skaeve Huse in Ede te vestigen. Dit zijn 
woningen die bedoeld zijn voor mensen die door verschillende omstandigheden niet goed in 
een reguliere woonomgeving kunnen leven en beter af zijn met een eigen plaats. Er is een 
poosje sprake geweest van een bepaalde voorkeurslocatie van het college en daar is tijdelijk 
veel om te doen geweest. In deze tijd is er veel geïnvesteerd in contacten, het luisteren naar 
zorgen en twijfels over de keuze voor een locatie of over het woonconcept zelf. Na een 
inwonersbijeenkomst heeft het college van deze voorkeurslocatie afgezien en is in 2017 
gesproken over en besloten dat aan de locatie van de Kievitsmeent geen Skaeve Huse zouden 
komen. We zijn teleurgesteld: geen woorden maar daden. De raad zet mooie woorden 
(raadsbrede motie met vraag om Skaeve Huse) niet om in daden. Daarnaast middels bijdragen 
in het debat aandacht gevraagd voor dertigers en late twintigers die het moeilijk hebben op de 
woningmarkt. Zij zitten op verschillende manieren klem: ze verdienen te veel voor een 
goedkope sociale huurwoning, maar kunnen geen betaalbaar koophuis vinden. Huurwoningen 
in de vrije sector zijn vaak veel te duur en voor een hypotheek is hun inkomen juist weer te 
laag. Naar aanleiding van berichten hierover heb ik schriftelijke vragen aan het college 
gesteld. 
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Terugblik op het politieke jaar 2017 

Door de ogen van raadslid Dirjanne van Drongelen 

 
Persoonlijke gegevens 
Naam:   Dirjanne van Drongelen 
Adres:   Asakkerhof 39, 6718 ZR  Ede 
Telefoon:  (06) 40 10 40 10  
E-mail:   dirjanne.van.drongelen@ede.nl  
Raadslid sinds:  29 januari 2015 
Twitter:   @DirjannevD 
Portefeuilles: Sociaal Domein - Participatie - Vluchtelingen - Jeugd & Studenten - 

Cultuur - Sport 
Fractietaak:  Lid Raadswerkgroep Herstructurering Sociaal Domein   

Lid Raadswerkgroep Vluchtelingenopvang 
 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2017 voornamelijk bezig gehouden? 

1. Participatie 
Samen met Cora Otter behandel ik alle onderwerpen binnen het sociaal domein. De 
Participatiewet is daar een onderdeel van. Sinds de opheffing van de Gemeenschappelijke 
Regeling Permar in het najaar van 2016 is er in het afgelopen jaar op verschillende momenten 
gesproken over de start van een nieuw participatiebedrijf dat alle mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt moet gaan begeleiden naar werk. Dit participatiebedrijf heeft de naam 
Werkkracht gekregen en is vanaf 1 januari 2018 verantwoordelijk voor de ondersteuning van 
werkzoekenden binnen onze gemeente. Als fractie hebben we ons steeds kritisch uitgelaten 
over de vormgeving van dit nieuwe participatiebedrijf. Enerzijds vanwege de behoefte aan 
continuïteit en stabiliteit voor de doelgroep en anderzijds vanwege de ervaringen met Permar. 
Tegelijk hebben we gezien dat er vanuit de gemeente intensief is ingezet op het belang van 
de doelgroep en zijn we o.a. via de Raadwerkgroep Werkkracht steeds goed meegenomen in 
het proces. Door middel van de toegezegde kwartaalrapportages, de voortgang van de 
Raadwerkgroep en contact met de doelgroep die te maken krijgt met Werkkracht zullen we de 
voortgang blijven volgen.  
 

2. Integratie statushouders 
Vanaf 2012 zijn er ruim 600 statushouders (vluchtelingen die voor 5 jaar een 
verblijfsvergunning hebben) in Ede komen wonen. Ongeveer de helft hiervan is sinds 2016 
binnen onze gemeente gehuisvest, een groot deel na verblijf in de noodopvang. Zowel de 
huisvesting als de begeleiding van deze mensen heeft ook het afgelopen jaar veel gevraagd 
van gemeente en betrokken organisaties. Als ChristenUnie hebben we grote bewondering voor 
alle vrijwilligers die zich ervoor inzetten deze nieuwe inwoners te ondersteunen bij hun 
integratie en horen we mooie verhalen uit de praktijk.  
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Om deze nieuwe inwoners de kans te geven zo snel mogelijk op hun eigen niveau en binnen 
hun eigen mogelijkheden onderdeel te laten zijn van onze samenleving vinden we het van 
belang dat hier mogelijkheden voor worden geboden. Een taal- of werkstage kan hier een 
voorbeeld van zijn.   
 
Op het moment van schrijven van dit jaarverslag liggen er schriftelijke vragen ter 
beantwoording bij het college. Deze schriftelijke vragen gaan in op de eerder dit jaar 
ingediende motie met het verzoek te starten met het geven van een financiële 
tegemoetkoming aan bedrijven en organisaties die taal- en werkstages voor statushouders 
aanbieden. Navraag leerde ons toen dat nog geen derde van de in Ede gevestigde 
statushouders - naast inburgering - vrijwilligerswerk, een taalstage, een werkervaringsplaats 
of betaald werk heeft. Ondanks grote bereidheid bij verschillende bedrijven en organisaties 
binnen onze gemeente om hier een bijdrage aan te leveren is dit niet altijd haalbaar. Een 
financiële tegemoetkoming zou meer bedrijven/organisaties in de gelegenheid kunnen stellen 
een statushouder te ondersteunen bij vrijwilligerswerk, een taalstage, een werkervaringsplaats 
of zelfs betaald werk. 
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Terugblik op het politieke jaar 2017 

Door de ogen van fractievolger Niek van den Brink 

 
Persoonlijke gegevens 
Naam:   Niek van den Brink 
Adres:   Piersonplein 29, 6741 WX Lunteren 
Telefoon:  (06) 40 99 32 94 
E-mail:   niek.van.den.brink@ede.nl  
Fractievolger sinds: 08 mei 2014 
Twitter:   @niekvandenbrink 
Portefeuilles:  Wonen - Duurzaamheid - Food - Verkeer & Vervoer - Afval 

Natuur & Groenonderhoud 
  
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2017 voornamelijk bezig gehouden? 

1. Wonen 
Het afgelopen jaar stond sociale woningbouw hoog op de agenda van de ChristenUnie en van 
mij persoonlijk. Niet iedereen is in staat om een huis te kopen. De wachttijd voor een sociale 
huurwoning in Ede is met 5 jaar nog altijd fors te noemen. Het is belangrijk dat er voor 
mensen die geen huis kunnen kopen voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Ook 
hebben de mensen met een redelijk inkomen onze aandacht. Sommigen verdienen teveel voor 
een sociale huurwoning en te weinig voor een doorsnee koopwoning. Daarbij moet gezegd 
worden dat vrije sector huurwoningen niet aantrekkelijk zijn vanwege de extreem hoge kosten 
en strenge voorwaarden. Ik maak mij sterk voor alternatieven zoals Tiny Houses. Een kleine 
woning voor starters of ouderen die genoeg hebben aan een kleine comfortabele ruimte die 
ook nog eens goed te betalen is. Met o.a. raadsvragen in februari en een informatieavond in 
oktober heb ik deze woonvorm het afgelopen jaar op de Edese politieke agenda gezet. 
 

2. Fiets 
Samen met Peter Jansen heb ik mij ingezet voor goede infrastructuur voor de fietsgebruiker. 
Afgelopen collegeperioden heeft de auto veel meer aandacht gekregen dan het OV of de fiets. 
Daar moest iets aan gebeuren. Wethouder Meijer heeft in goed contact met de inwoners van 
gemeente Ede en betrokken verenigingen zoals de Edese Fietsersbond een degelijk plan 
opgesteld om de fietsveiligheid en het fietsgemak in Ede te vergroten. Daar zat een 
prijskaartje aan. Om de raad keuzemogelijkheden te geven werd het plan in drieën geknipt 
waardoor de raad kon kiezen uit een ‘basispakket’, een ‘fietswaardig pakket’ en een ‘fietsstad 
pakket’. Door een aangenomen amendement, geïnitieerd door de ChristenUnie, kan het 
college de komende jaren aan de slag met het ‘fietsstad pakket’. Een zegen voor de fietser en 
een goede bijdrage aan de stimulering van duurzame mobiliteit. Aan ons rest nog wel de taak 
om aan het begin van de volgende collegeperiode de financiën voor de langere termijn te 
verzekeren. 
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3. Bomen 
In 2017 gaan de nieuwe kapregels, die minder ingewikkeld zijn, van kracht. Sommigen 
houden de adem in: zou dit systeem een kaalslag in Ede teweegbrengen? Na de plannen 
grondig te hebben bestudeerd zien wij vooralsnog geen aanleiding om ons zorgen te maken. 
Wel moeten we alert blijven hoe dit precies uit zal pakken. Met een aangenomen motie 
hebben wij ervoor gezorgd dat Ede zich moet houden aan een communicatieprotocol zodat 
bewoners in Ede niet verrast worden door een bomenkap. Want soms is kappen toch echt de 
enige mogelijkheid. Daarnaast zet ik mij met hart en ziel in voor vergroening van Ede. Bomen 
dragen meer bij aan het welzijn van mens, dier en milieu dan we denken. Ook de 
klimaatverandering waar we mee te maken hebben en krijgen spoort ons aan tot vergroening. 
Met o.a. een motie operatie steenbreek en motie ‘meer bomen en bos in Ede’ wil de 
ChristenUnie vergroening teweegbrengen. Helaas bleek die laatste motie voor veel andere 
politieke partijen een brug te ver. 
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Terugblik op het politieke jaar 2017 

Door de ogen van fractievolger Harry Hindriks 

 
Persoonlijke gegevens 
Naam:   Harry Hindriks 
Adres:   Liebeek 14, 6715 HR Ede 
Telefoon:  06 - 21 80 22 97 
E-mail   harry.hindriks@ede.nl 
Fractievolger sinds 16 april 2015 
Portefeuilles:  Ruimtelijke ordening en Milieu - Bestuur en Organisatie  

Levendig Centrum - Vluchtelingen - World Food Center (WFC) 
  
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2017 voornamelijk bezig gehouden? 

1. Rekenkamercommissie 
Ook het afgelopen jaar zijn er weer enkele rapporten van de Rekenkamercommissie 
verschenen. Ik wil hier met name noemen het rapport “Uit de la gekomen” waarin de 
Rekenkamercommissie onderzocht heeft of er in de praktijk van alledag nu ook iets met haar 
onderzoeksrapporten gebeurde. Met waardering kon worden vastgesteld dat in de afgelopen 
jaren geen enkel rapport van de Rekenkamercommissie in de la is gelegd en daar nog steeds 
ligt. 
 

2. Structuurvisie Bennekom en bestemmingsplannen 
Aanvullend op hetgeen hierover door Jos van Heuveln al is opgemerkt heeft de ChristenUnie 
aandacht gevraagd voor de bebouwingsdichtheid op inbreidingsleidinglocaties, zoals 
bijvoorbeeld het voormalig Beringhem-terrein. Bij functiewijziging van een gebied dient het 
bestemmingsplan ook in die zin te worden aangepast dat de bij Bennekom passende 
bebouwingsdichtheid ook voor inbreidingslocaties maatgevend is.  
 

3. Subsidiebeleid 
Met betrekking tot het subsidiebeleid is het afgelopen jaar door de gemeenteraad het 
Beleidskader subsidies vastgesteld. Onder meer dit beleidskader heeft ertoe geleid dat in 2017 
een geheel nieuwe Algemene Subsidieverordening is vastgesteld. 
 

4. Financiële en juridische merites Participatiebedrijf Werkkracht 
Met betrekking tot het participatiebedrijf heb ik waar nodig op financieel en juridisch gebied 
ondersteuning verleend aan Dirjanne van Drongelen bij de totstandkoming van het 
Participatiebedrijf Werkkracht B.V. dat op 2 januari 2018 feitelijk van start is gegaan. Hoewel 
er op sommige onderdelen twijfels zijn gebleven is voor de ChristenUnie uiteindelijk steeds het 
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welzijn van doelgroep doorslaggevend geweest voor haar instemming met de voorgestelde 
besluitvorming.  
 

5. Herontwikkeling Kalverkampweg 3 (voormalig tuincentrum Houtman) 
Een laatste belangrijk punt van aandacht in 2017 was de herontwikkeling van de 
Kalverkampweg 3.   Eigenlijk speelde deze herontwikkeling het hele jaar door. Begonnen met 
een woordvoerdersoverleg in januari 2017 kreeg deze kwestie daarna diverse malen de 
aandacht van de door de wethouder in het leven geroepen klankbordgroep. Met de door de 
wethouder voorgestane lijn van de bouw van een 6-tal dan wel een 4-tal zogenaamde 
boerenerfwoningen heeft de fractie van de ChristenUnie niet ingestemd. Uiteindelijk is met 
een op initiatief van de ChristenUnie in ruime meerderheid aanvaard amendement door de 
gemeenteraad uitgesproken dat het voormalig tuincentrum aan de Kalverkampweg zijn groen 
en toegankelijk karakter moet behouden. Aan de afwijzing van de voorgestelde 
woonbebouwing heeft de raad in de richting van de projectontwikkelaar het aanbod gekoppeld 
om het erfpachtsrecht als gemeente over te nemen tegen dezelfde prijs als deze daarvoor, 
vermeerderd met overdrachtskosten, in 2016 aan de familie Houtman heeft betaald. 
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Terugblik op het politieke jaar 2017 

Door de ogen van wethouder Leon Meijer 

 
Persoonlijke gegevens 
Naam:   Leon Meijer  
Wethouder sinds: 08 mei 2014 
Twitter:   @leonmeijer_ 
Portefeuilles:  Jeugdzorg, Centrum Jeugd & Gezin, Sociale Teams - Verkeer 

Beheer Openbare Ruimte (BOR) - Duurzaamheid - Food  
 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2017 voornamelijk bezig gehouden? 

1. Jeudgzorg 
Het budget voor jeugdzorg dat de gemeente Ede van het rijk krijgt is het afgelopen jaar met 
20% gekort. Met de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten ging het rijk ervan 
uit dat gemeenten het voor minder geld konden doen. En die redenering klopt als de preventie 
goed en wel op gang is gekomen. Als we uithuisplaatsing van kinderen kunnen voorkomen, 
door tijdig hulp te bieden. Was de begroting in de eerste jaren van de decentralisatie sluitend, 
in 2017 was dat niet het geval. Met een tekort van ruim 4 miljoen euro, 16% van het budget, 
komt de korting van het rijk te vroeg. Ondertussen zien we dat de preventie wel op gang 
komt. Er wordt meer ambulante hulp geboden (jeugdhulpverleners die in gezinnen komen), 
we helpen 5% meer kinderen dan in de jaren ervoor. Maar de zorg bij gespecialiseerde 
instellingen en daarmee dure zorg, neemt nog niet af.  
Het opbouwen van preventie kost tijd. Het duurt ook even voor mensen de weg vinden naar 
de plek waar ze met opvoedvragen terecht kunnen. Tijdig ingrijpen kan erger voorkomen. Met 
een aantal middelbare scholen zijn we begonnen om langdurig verzuim te voorkomen. Op het 
moment dat een scholier drie maanden thuis komt te zitten is er in de jaren daaraan 
voorafgaand meestal het een en ander gebeurd. Als we veel eerder het signaal oppakken en 
kinderen en gezinnen hulp bieden, voorkomen we dat een kind op de middelbare school 
uitvalt. Daarom gaan scholen nog beter kijken naar de overdracht van de basisschool. Als de 
preventie op orde is, krijgen we het budget ook onder controle. 
 

2. De grootste operatie sinds de invoering van de kliko  
Europese richtlijnen schrijven een strikte scheiding van afvalstromen voor. De rijksoverheid wil 
dat gemeenten in 2020 minimaal 75% van het afval gescheiden is en het restafval drastisch 
afneemt. In Ede bleef het scheidingsperscentage op zo’n 60% hangen. Per persoon 
produceerde de Edenaar 200kg per jaar. Terwijl bij goed scheiden die hoeveelheid met gemak 
gehalveerd kan worden. Extra voorlichting haalde niets meer uit. Om in 2020 75% 
afvalscheiding te halen moest er iets rigoureus gebeuren. Na verschillende pilots ging de 
gemeenteraad eind 2016 akkoord met een vierde kliko en met betalen voor het restafval.  
De uitvoering van dat nieuwe beleid, was een enorme operatie die we in 2017 hebben 
uitgevoerd. 45.000 huishoudens moesten van nieuwe kliko’s of ondergrondse containers 
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worden voorzien. Ede werd opgedeeld in drie gebieden en de uitrol van kliko’s begon. 
Ondergrondse containers werden besteld. Proefsleuven werden gegraven om te kijken of we 
geen kabels en leidingen zouden raken, afstanden tot appartementencomplexen nauwkeurig 
nagemeten zodat niemand meer dan 200 meter moet lopen om zijn afval weg te brengen. 
Ondertussen werden de details van het nieuwe afvalsysteem verder uitgewerkt. 
Kinderdagverblijven werden benaderd met de vraag of ze een luierinzamelpunt wilden zijn. 
Voor mensen die hun buurt schoon houden, maar nu opeens moeten gaan betalen voor het 
weggooien van dat afval zochten we een goede oplossing. Zakken met zwerfvuil worden door 
de ACV opgehaald. Medewerkers van de gemeenten en ACV hebben duizenden mensen te 
woord gestaan om uitleg te geven over het nieuwe systeem. Waar mogelijk werd maatwerk 
toegepast. In twee hoogbouwflats werd bij wijze van proef een pmd pers neergezet.  
Net voor de kerst ben ik gebak gaan brengen naar de ACV. De grootste operatie sinds de 
invoering van de kliko is afgerond. Edenaren zijn al begonnen met veel beter scheiden van het 
afval. We gaan die 75% halen!  
 

3. Food 
“First Ede and then Shanghai’, ik zal die uitspraak niet snel meer vergeten. Van 18 tot 21 
oktober kwamen in Valencia (Spanje) ruim honderd steden bij elkaar om te spreken over 
voedselbeleid. Tijdens een van de paneldiscussies gaf de voorzitter aan dat ik namens Ede 
mocht spreken, voordat de burgemeester van Shanghai het woord kreeg, Ede had tenslotte 
een voedselwethouder. De bijeenkomst die mede georganiseerd was door de WereldVoedsel 
organisatie (FAO)  van de VN stond in het teken van gezond voedsel voor de stad. Ede valt 
inmiddels op met haar voedselbeleid, niet alleen in Nederland maar ook in de wereld. Dat was 
de reden dat ik in Valencia een prijs in ontvangst mocht nemen: The  Milan Urban Food Policy 
award.  
 
Het is ons als gemeente Ede in amper vier jaar gelukt om op vele verschillende terreinen in 
onze gemeente met voedsel bezig te zijn. Op de basisschool, in de sportkantine, 
stadslandbouw, aanpak van voedselverspilling, korte ketens van boer naar consument, 
gezonder voedsel voor senioren, leefstijl coaches voor jongeren in Veldhuizen en de 
buitendorpen, een voedselopleiding bij het Groenhorst, eetbare planten in de openbare 
ruimte, evenementen etc. En dat was opgevallen in de wereld. ‘Het is Ede gelukt om een 
integraal voedselbeleid te voeren, dus niet alleen gezond voedsel op school of aanpak van 
voedselverspilling, maar Ede geeft vorm aan alle facetten van het voedselbeleid’, aldus de 
jury. En zo kwam ik op een podium terecht naast vertegenwoordigers van Kopenhagen, 
Brugge, Dakar, Austin. Toronto klampte me aan, ze willen meer weten van ons 
voedselziekenhuis en komen in 2018 in Ede op bezoek. 
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Contactgegevens ChristenUnie Ede 
 
Bezoekadres 
Raadhuis Ede, Bergstraat 4, 6711 DD Ede 
 
Postadres 
Raadhuis Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede 
o.v.v. Raadsfractie ChristenUnie Ede 
 
Wilt u de raadsfractie contacten? 
V.a. 19.30u vergadert de fractie ter voorbereiding op de agenda van de Politieke Dag Ede 
(PDE) van de daaropvolgende donderdag. De agenda voor de komende Politieke Dag Ede kunt 
u hier vinden: https://ede.raadsinformatie.nl/ 
 
Onze fractievergaderingen beginnen gewoonlijk op maandag om 19:30 uur en vinden plaats in 
onze fractiekamer A403 in het gemeentehuis, Bergstraat 4 te Ede. Wilt u contact met de 
fractie? Dat kan op verschillende manieren: 
 

 Inspreken tijdens één van onze reguliere fractievergaderingen. We maken graag even 
tijd voor u vrij. U kunt daarvoor opnemen met onze fractiesecretaris Daan Weststrate. 

 Schriftelijk of per e-mail kan natuurlijk ook. U kunt uw brief of e-mail sturen naar het 
hieronder weergegeven contactadres.  

 U kunt ons natuurlijk ook bellen. Zie hieronder voor onze gegevens. 
 
Tenslotte, we komen ook graag bij u langs! 
 
Fractiesecretaris 
Naam: Daan Weststrate 
Adres: Sint Hubertus 7, 6713 JN Ede 
Mobiel: (06) 27 35 85 85 
E-mail:  daan.weststrate@ede.nl  
 
E-mail aan de hele fractie: christenunie@ede.nl 
Website: www.ede.christenunie.nl  
 
Stichting Fractiviteiten Gemeenteraadsfractie ChristenUnie Ede 
Voorzitter:   Cora Otter-Van den Bosch  
Secretaris:   Daan Weststrate   
Penningmeester:  Dirjanne van Drongelen 



Bijlage 1:  Cijfers en Data

Fractievergaderingen: 
De fractie van de ChristenUnie is in 2017 in principe wekelijks op maandagavond bij elkaar gekomen in een 
fractievergadering. De ene week ter voorbereiding op de reguliere Politieke Dagen Ede (PDE) en dan andere 
keren voor openstaande gesprekspunten of standpuntbepalingen. In totaal is de fractie in 2017 33x bij elkaar 
geweest in een fractievergadering. 

Fractiedagen: 
De fractie van de ChristenUnie is in 2017 2x bij elkaar gekomen in zogenaamde fractiedagen: 
- zaterdag 3 maart 2017 - tussentijdse bijeenkomst in het politieke jaar 2016/2017
- maandag 26 juni 2017 - teamtraining m.b.v. studenten CHE ‘persoonlijk profilering’
- vrijdag 1 en zaterdag 2 september 2017 - fractiedagen ter voorbereiding op het nieuwe politieke seizoen

Politieke Dagen Ede: 
In het jaar 2017 zijn er 26 Politieke Dagen (PDE’s) georganiseerd, te weten op de volgende donderdagen: 
 19 januari
 2 februari
 16 februari
 9 maart
 23 maart
 30 maart
 6 april
 20 april
 11 mei

 18 mei
 1 juni
 8 juni
 15 juni
 22 juni
 29 juni
 6 juli
 14 september
 28 september

 12 oktober
 26 oktober
 2 november
 9 november
 16 november
 23 november
 7 december
 14 december

Er zijn door de ChristenUnie in 2017 in totaal 8 keer schriftelijke vragen gesteld: 
1. 20170127 Schriftelijke vragen PvdA en ChristenUnie m.b.t. Evaluatie Focus 

Portefeuille: Sociaal Domein   Ingediend door: Dirjanne van Drongelen 
2. 20170307 Schriftelijke vragen ChristenUnie m.b.t. Energietransitie en Edese landbouwsector 

Portefeuille: Duurzaamheid / Energie  Ingediend door: Herko van Beek en Peter Jansen 
3. 20170407 Raadsvragen CDA, GL/PE en ChristenUnie inzake huisvesting Scouting Jan Hilgers 

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening  Ingediend door: Jos van Heuveln 
4. 20170518 Schriftelijke vragen CDA en ChristenUnie m.b.t. Groot Batelaar Lunteren 

Portefeuille: Wonen    Ingediend door: Daan Weststrate 
5. 20170623 Raadsvragen ChristenUnie m.t.b. Japanse Duizendknoop 

Portefeuille: Natuur & Groenonderhoud Ingediend door: Peter Jansen 
6. 20170814 Raadsvragen ChristenUnie m.b.t. Steun aan getroffen pluimveehouders

Portefeuille: Buitengebied, Economie Ingediend door: Herko van Beek, Peter Jansen, Daan Weststrate
7. 20170925 Raadsvragen ChristenUnie m.t.b. snel internet buitengebied De Kraats en Nergena

Portefeuille: Buitengebied Ingediend door: Herko van Beek 
8. 20171130 Raadsvragen ChristenUnie m.t.b. Overbodig papiergebruik

Portefeuille: Afval Ingediend door: Peter Jansen 
9. 20171214 Schriftelijke vragen taal- en werkstages statushouders

Portefeuille: Participatie / Vluchtelingen Ingediend door: Dirjanne van Drongelen 
10. 20171227 Raadsvragen ChristenUnie m.b.t. tekort aan huurwoningen voor middeninkomens

Portefeuille: Wonen Ingediend door: Daan Weststrate 

Er is door de ChristenUnie in 2017 in totaal 2 keer mondelinge vragen gesteld: 
1. 20170601 Mondelinge vragen n.a.v. personele wijzigingen bij Stichting Binnenstadsmanagement Ede (SBE)

Portefeuille: Ede Centrum Gesteld door: Daan Weststrate 
2. 20170829 Mondelinge vragen m.b.t. financiële tegemoetkoming pluimveehouders

Portefeuille: Economie Gesteld door: Daan Weststrate 

Overzicht van de ingediende moties en amendementen uit het politieke jaar 2017 
Zie bijlage 2 – overzicht van de ingediende en gesteunde moties en amendementen 



 
Amendementen ingediend door de ChristenUnie:  
Amendementen aangenomen: 1   Amendementen verworpen: 1 
 
Amendenten mede ingediend door de ChristenUnie:  
Moties aangenomen: 6    Moties verworpen: 6 
 
Moties ingediend door de ChristenUnie:  
Moties aangenomen: 4    Moties verworpen: 4 
 
Moties mede ingediend door de ChristenUnie:  
Moties aangenomen: 23    Moties verworpen: 2  
 
Er zijn in 2017 in totaal 7 persberichten verzonden naar de pers: 
20170107 PERSBERICHT - 'Burgemeester van der Knaap juiste man op de juiste plaats' 
20170324 PERSBERICHT - 'ChristenUnie pleit voor openheid inzake ontbinding Permar' 
20170623 PERSBERICHT - ‘ChristenUnie wil publiekscampagne tegen schadelijke plant’ 
20170814 PERSBERICHT - 'ChristenUnie Ede stelt vragen over steun aan getroffen pluimveehouders' 
20171130 PERSBERICHT - 'ChristenUnie wil aandacht voor overbodig papiergebruik' 
20171215 PERSBERICHT - 'Schriftelijke vragen - blijvend aandacht taal-/werkstage statushouders gewenst' 
20171227 PERSBERICHT - ‘ChristenUnie stelt vragen m.b.t. tekort aan huurwoningen voor middeninkomens' 
 
Jaarverslag 2017 over de geplaatste artikelen op de website - www.ede.christenunie.nl 
 
Januari  6 artikelen 
02-01-2017 ChristenUnie start politiek proeflokaal: iets voor jou? 
06-01-2017 Wethouder Leon Meijer: 'Tekort op jeugdzorg door woonplaatsbeginsel' 
07-01-2017 ‘Burgemeester van der Knaap juiste man op de juiste plaats’ 
19-01-2017 Daan Weststrate: 'in Kuiperplein 31 moet iedereen naar binnen kunnen...' 
20-01-2017 De eerste contouren van het participatiebedrijf zichtbaar 
27-01-2017 PvdA en ChristenUnie stellen vragen over evaluatie programma Focus 
 
Februari  7 artikelen 
01-02-2017 Raadslid Daan Weststrate lanceert een studentenhuistour 
03-02-2017 Een nieuwe burgemeester voor Ede  
07-02-2017 Wethouder Leon Meijer ondertekent namens Ede drie citydeals 
08-02-2017 Ontwikkelingen voor doelgroep Participatiewet 
09-02-2017 Woningabonnement duurzaamheid  
10-02-2017 Jos van Heuveln: 'waarom huur betalen voor een buurthuis?' 
14-02-2017 Herko van Beek: 'Wanneer je het niet probeert, heb je bij voorbaat al verloren' 
 
Maart  4 artikelen 
07-03-2017 Raadsvragen over energietransitie en de Edese Landbouwsector 
09-03-2017 Daan Weststrate: 'blij met bekendmaking mogelijke locaties voor Skaeve Huse' 
13-03-2017 Raad Ede stelt profielschets nieuwe burgemeester vast  
24-03-2017 ChristenUnie pleit voor openheid inzake ontbinding Permar 
 
April  4 artikelen 
07-04-2017 Jos van Heuveln: 'Duidelijkheid gewenst over overname boerderij Scouting Jan Hilgers' 
08-04-2017 Peter Jansen: 'Onderzoek ontkoppeling gas bij bestaande bouw en nieuwbouwprojecten' 
11-04-2017 In memoriam Marten Idema (1945 – 2017) 
21-04-2017 Cora Otter: 'Betrek kerken bij 'Visie op ontmoeten in Ede'  
 
Mei  2 artikelen 
12-05-2017 Schriftelijke vragen CDA en ChristenUnie m.b.t. Groot Batelaar te Lunteren 
18-05-2017 Daan Weststrate: 'Skaeve Huse niet de vraag óf ze komen, maar wáár ze komen'  
 



 
Juni  8 artikelen 
01-06-2017 Daan Weststrate: 'Heeft wisseling binnenstadmanager invloed op dossier Levendig Centrum?' 
01-06-2017 Geen Skaeve Huse in Ede; gemeenteraad tegen locatievoorstel Kievitsmeent 
07-06-2017 Cora Otter: 'blij met een burgemeester voor iedereen, die boven de partijen staat'  
12-06-2017 Zonnepanelen op geluidswal A12 
13-06-2017 Peter Jansen: 'Communicatie over natuur is niet neutraal' 
22-06-2017 Inzet ChristenUnie tijdens behandeling Perspectiefnota: ‘samen-werken aan samen-leven’ 
23-06-2017 Peter Jansen wil publiekscampagne tegen schadelijke plant 
29-06-2017 Verkiezingsprogramma krijgt vorm na drie meedenkavonden 
 
Juli  7 artikelen 
06-07-2017 Bijdrage ChristenUnie tijdens 2e termijn Perspectiefnota 2018-2021  
07-07-2017 Peter Jansen: 'Meer aandacht voor duurzaamheid bij lagere inkomens' 
07-07-2017 Cora Otter: 'Er zijn meer pleeggezinnen nodig'  
07-07-2017 Daan Weststrate: ‘Betere afstemming schoolvakanties in belang van (eenouder)gezinnen’ 
07-07-2017 Dirjanne van Drongelen: ‘Kom bedrijven en instellingen tegemoet in het realiseren van taal- 

en werkstages voor statushouders’ 
12-07-2017 Cora Otter kandidaat-lijsttrekker voor ChristenUnie Ede 
14-07-2017 Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018  
 
Augustus 3 artikelen 
14-08-2017 ChristenUnie stelt vragen over steun aan getroffen pluimveehouders 
16-08-2017 ChristenUnie wil goede regeling voor getroffen boeren in fipronilzaak 
31-08-2017 Column: 'Vertellen van deugdelijke verhalen...!?' 
 
September 6 artikelen 
15-09-2017 Daan Weststrate: 'problemen leerlingenvervoer moeten voorkomen worden' 
21-09-2017 Oproep van gemeenteraad aan alle inwoners van Ede 
26-09-2017 Herko van Beek: 'Snel internet noodzakelijk voor leefbaarheid in De Kraats en Nergena' 
27-09-2017 Herko van Beek: 'Bij aanvliegroutes Lelystad Airport wordt er niet met maar over Ede gepraat' 
28-09-2017 Peter Jansen: 'Tijd voor actie inzake bestrijding Japanse Duizendknoop' 
28-09-2017 Daan Weststrate vraagt wethouder om financiële tegemoetkoming pluimveehouders 
 
Oktober  6 artikelen 
02-10-2017  Column Cora Otter: 'de week van de toegankelijkheid' 
11-10-2017 ChristenUnie met lijst en programma klaar voor GR2018 
16-10-2017 ChristenUnie dient motie in voor extra steun pluimveehouders 
26-10-2017 Reactie ChristenUnie Ede op kabinetsformatie Rutte-III 
26-10-2017 ChristenUnie ondertekent motie ´Inzet vliegroutes gemeente Ede´  
26-10-2017 Bijdrage Algemene Beschouwingen 2017 - ‘Samen-werken aan samen-leven’ 
 
November 5 artikelen 
02-11-2017 Dirjanne van Drongelen: ’Verlies controlerende taak niet uit het oog’ 
03-11-2017 ChristenUnie kritisch op plannen World Art Center (WAC) 
10-11-2017 Bijdrage in 2e termijn Algemene Beschouwingen 2017 - ‘Samen-werken aan samen-leven’  
11-11-2017 Uitleg bij stemmingen ChristenUnie m.b.t. moties bij Programmabegroting 2018-2021  
13-11-2017 ChristenUnie: 'Koop het recht van erfpacht Kalverkampweg 3 terug' 
 
December 6 artikelen 
06-12-2017 Herko van Beek: 'Uitstel opening vliegveld Lelystad' 
07-12-2017 ChristenUnie: 'Herindeling luchtruim vóór opening Lelystad Airport' 
08-12-2017 ChristenUnie: 'Help starters met een lange termijn oplossing' 
14-12-2017 Daan Weststrate: ‘Kindercollege mooi middel om kinderen bij politiek te betrekken' 
15-12-2017 ChristenUnie: 'blijvend aandacht taal-/werkstage statushouders gewenst' 
27-12-2017 ChristenUnie stelt vragen aan college 'in de knel: tussen sociale huur en koop' 
 



2017  64 artikelen zijn er via de website gepubliceerd 
Top-10 meest gelezen artikelen      Weergaven: Unieke weerg: 
1. 14-07-2017 Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018   651  543  
2. 11-04-2017 In memoriam Marten Idema (1945 – 2017)    300  247 
3. 26-10-2017 Reactie ChristenUnie Ede op kabinetsformatie Rutte-III  146  127 
4. 11-10-2017 ChristenUnie met lijst en programma klaar voor GR2018  128  105 
5. 12-07-2017 Cora Otter kandidaat-lijsttrekker voor ChristenUnie Ede  120  106 
6. 14-08-2017 ChristenUnie stelt vragen over steun aan getroffen pluimveehouders 97  77 
7. 03-11-2017 ChristenUnie kritisch op plannen World Art Center (WAC)  90  78 
8. 06-12-2017 Herko van Beek: 'Uitstel opening vliegveld Lelystad'   89  66 
9. 06-01-2017 Wethouder Meijer: 'Tekort op jeugdzorg door woonplaatsbeginsel' 86  74 
10. 12-05-2017 Vragen CDA en ChristenUnie m.b.t. Groot Batelaar te Lunteren 85  74 
 
 
Jaarverslag Sociale Media 2017 over de geplaatste artikelen op ons Facebookaccount 
 
Januari  - 13 berichten  
Februari  - 3 berichten 
Maart  - 13 berichten 
April  - 4 berichten 
Mei  - 3 berichten 
Juni  - 7 berichten 

Juli  - 5 berichten 
Augustus - 4 berichten 
September - 9 berichten 
Oktober  - 9 berichten 
November - 9 berichten 
December - 11 berichten 

 
2017  61 berichten zijn er online gezet 
 
Wat is het verschil tussen paginaweergaven en bereik? 
* Paginaweergaven staan voor het aantal keer dat het profiel van een pagina door mensen is bekeken. Dit 
omvat mensen die zijn aangemeld bij Facebook en mensen die niet zijn aangemeld. 
* Het bereik staat voor het aantal mensen dat een paginabericht heeft bekeken. Het bereik kan worden 
onderverdeeld in mensen die je berichten met advertenties of zonder advertenties hebben bekeken (betaald of 
organisch bericht). 
 
Top-10 berichten / foto’s met het meeste bereik: (Het aantal personen waaraan je bericht is getoond) 
 
1. 11-04-2017 En Memoriam van Marten Idema    2041 
2. 07-12-2017 Filmpje Cora Otter bij Nationale Vrijwilligersdag  1695  
3. 29-08-2017 Foto informele start politieke seizoen bij Cora Otter thuis 1686 
4. 12-07-2017 Het bestuur draagt Cora Otter voor als lijsttrekker  1503 
5. 16-08-2017 ChristenUnie wil goede regeling voor boeren in fipronilzaak 1232 
6. 15-09-2017 Filmpje Peter Jansen n.a.v. week Frankrijk A Rocha  1140  
7. 19-06-2017 Foto Peter Jansen CHE-docent / CU-raadslid gepromoveerd 1126 
8. 16-03-2017 Dank u wel voor uw stemmen bij de TK2017  1074 
9. 07-06-2017 Nieuwe burgemeester voor Ede – dhr. L.J. Verhulst  1014 
10. 17-03-2017 Foto Ede in de top-5 gemeenten winst stemmenaantallen 1003 

 
 

  



Jaarverslag 2017 over de geplaatste artikelen op ons Twitteraccount  
 
Toptweets in de periode 1              1 januari t/m 31 maart 2017 
U hebt met uw Tweets 23,417 weergaven verdiend gedurende deze periode van 90 dagen. 

 
 
Toptweets in periode 2         1 april t/m 30 juni 2017 
U hebt met uw Tweets 23,878 weergaven verdiend gedurende deze periode van 91 dagen. 

 



Toptweets in periode 3               1 juli tot 30 september 2017 
U hebt met uw Tweets 19,975 weergaven verdiend gedurende deze periode van 91 dagen 

 
Toptweets in periode 4                    1 oktober t/m 31 december 2017 
U hebt met uw Tweets 31,315 weergaven verdiend gedurende deze periode van 91 dagen. 
 



Bijlage 2: Overzicht moties en amendementen

Datum: A / M: Titel motie / amendement: Betrokken partijen: Raadslid: Status:
19-jan-17 Motie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs + Leerlingenprognoses SGP, CDA, CU, VVD, GL/PE en BB Jos van Heuveln Aangenomen
19-jan-17 Amend. IHP Onderwijs - Huisvestingsproblematiek scholen Ederveen SGP, CDA, CU, GB, VVD, D66, GL/PE en BB Jos van Heuveln Aangenomen
19-jan-17 Amend. IHP Onderwijs - Levensduur gebouwen onderwijs SGP, CDA, CU, VVD, D66, BB en GL/PE Jos van Heuveln Aangenomen
19-jan-17 Motie Invulling stelpost 3 mln. veilige fietsoversteek Emmalaan SGP, CDA, CU, VVD, GB, D66, PvdA, BB, GL/PE Jos van Heuveln Aangenomen
2-feb-17 Amend. Verordening ASDE - borgen reactie op college op adviezen PvdA, CU, CDA, GB, VVD en GL/PE Dirjanne v. Drongelen Aangenomen
2-feb-17 Amend. Verordening ASDE - onafhankelijke adviesraad GL/PE, CU, CDA, VVD, GB, PvdA en D66 Dirjanne v. Drongelen Aangenomen

6-apr-17 Motie Aardgasvrij Ede Stadsvisie Ede-Omgevingsvisie Ede-Stad 2030 GL/PE, PvdA, CU, CDA en Fractie AvdW Peter Jansen Aangenomen

11-mei-17 Motie
Wegnemen belemmerende regelgeving voor 
ontmoetingsinitiatieven door inwoners Cora Otter Aangenomen

15-jun-17 Motie Fietsenstalling noordzijde Bestemmingsplan Ede-OV-knoop Jos van Heuveln Aangenomen
6-jul-17 Motie Energiecoaches Peter Jansen Aangenomen

6-jul-17 Motie Meer aandacht voor het gemeentelijk communicatiebeleid Cora Otter Aangenomen
6-jul-17 Motie Afstemming plannen van schoolvakanties Daan Weststrate Aangenomen
6-jul-17 Motie Taalstages / werkstages statushouders Dirjanne v. Drongelen Aangenomen
6-jul-17 Motie Vakdocent bewegingsonderwijs basisscholen Dirjanne v. Drongelen Aangenomen
6-jul-17 Motie Actualiseren fietsplan Peter Jansen Aangenomen
6-jul-17 Motie Studie naar woningbehoefte sociale woningbouw Daan Weststrate Aangenomen
6-jul-17 Motie Tekort aan pleeggezinnen (CU) Cora Otter Aangenomen

28-sep-17 Motie Preventie en bestrijding Japanse Duizendknoop (CU) Peter Jansen Aangenomen
12-okt-17 Motie Maatregelen getroffenen fipronilcrisis Daan Weststrate Aangenomen
26-okt-17 Motie Vreemd aan de agenda - inzet vliegroutes gemeente Ede Herko van Beek Aangenomen
2-nov-17 Motie Methode Duisenberg - Versterken controlerende rol raad Cora Otter Aangenomen
9-nov-17 Motie Klimaatparagraaf bij beleidsvoorstellen Peter Jansen Verworpen
9-nov-17 Motie In geval van nood-kaart Cora Otter Aangenomen
9-nov-17 Motie Plan van aanpak bestrijding eenzaamheid Cora Otter Aangenomen
9-nov-17 Motie Leefomgeving groene daken Peter Jansen Aangenomen
9-nov-17 Amend. Uitstellen lastenverlichting id kaarten en paspoorten Cora Otter Aangenomen
9-nov-17 Amend. Aankoop recht van erfpacht Kalverkampweg 3 Cora Otter Aangenomen
7-dec-17 Motie Duurzame energieopw. ontwikkelingsscenario's Kernhem N.

PvdA, CU, CDA, GL/PE, Fractie AvdW, D66, GB 
GL/PE en CU
SGP, Fractie AvdW en CU

De motie is door alle partijen mee-ingediend 
CU en Fractie AvdW
CU, Fractie AvdW, SGP, CDA, PvdA
GB, CU, D66, PvdA, Fractie AvdW
D66, GL/PE, CU, PvdA, Fractie AvdW
GL/PE, CDA, CU, GB, PvdA 
De motie is door alle partijen mee-ingediend 
De motie is door alle partijen mee-ingediend 
CU, CDA en SGP
De motie is door alle partijen mee-ingediend 
De motie is door alle partijen mee-ingediend 
GL/PE en CU
VVD, SGP, CDA, CU, D66, BB, Fractie AvdW 
De motie is door alle partijen mee-ingediend 
De motie is door alle partijen mee-ingediend 
D66, CDA, CU
CU, SGP, GB, VVD, BB en GL/PE
GL/PE, CU, PvdA Peter Jansen Verworpen

7-dec-17 Motie Herindeling luchtruim vooraf aan opening Lelystad Airport CU, SGP, CDA, GB, D66, VVD, PvdA, GL, Görgülü Herko van Beek Aangenomen
7-dec-17 Amend. Weerstandsvermogen Werkkracht Ede BV SGP, CDA, CU, PvdA Dirjanne v. Drongelen Aangenomen
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