In eenvoudige taal

Wat wil ChristenUnie

In Ede telt
iedereen mee
Wij willen dat in Ede iedereen meetelt.
Iedereen is evenveel waard. Mensen met
een handicap en oude mensen die veel zorg
nodig hebben. Mensen met een laag inkomen of
mensen die moeilijk werk kunnen vinden. Mensen die al hun hele
leven in Ede wonen en mensen uit andere landen die hier pas wonen.
We willen graag dat alle mensen in Ede meedoen. Samen maken we
onze buurt een fijne buurt om in te wonen. Wat gebeurt er al?
• In veel wijken is buurtpreventie: samen zorgen bewoners
voor meer veiligheid in hun buurt. Bijvoorbeeld met
WhatsApp-groepen.
• Veel mensen doen vrijwilligerswerk. Zo helpen zij andere
mensen in hun buurt of in Ede.
• Mensen bedenken samen mooie plannen, die goed zijn voor
de mensen in hun buurt. Bijvoorbeeld ‘de Vredehorst’ in de wijk
Veldhuizen, ‘Flower Power’ in de Bloemenbuurt en ‘KenHem’ in
de wijk Kernhem.
Zo kunnen we samen-werken
aan samen-leven in Ede.

Meer weten? www.ede.christenunie.nl

Iedereen
telt mee.
Waardevol

In Ede is toekomst
voor onze kinderen
We vinden de toekomst van onze kinderen heel belangrijk.
Kinderen en jongeren moeten in Ede veilig en gezond kunnen
opgroeien. Hebben zij hulp nodig, bijvoorbeeld van jeugdzorg?
Dan moeten zij die snel krijgen. En de hulp moet betaalbaar zijn.
Goede scholen zijn belangrijk, ook voor kinderen die extra aandacht
of zorg nodig hebben. In Ede zijn veel scholen. We vinden het
belangrijk dat scholen samenwerken. Dat gebeurt al, bijvoorbeeld op
de Kenniscampus.
Jongeren die van school komen, gaan op zoek naar werk.
We willen graag dat ze in Ede kunnen wonen en werken. Daarom is
het belangrijk dat er meer bedrijven in de regio komen. Daar willen we
in de regio FoodValley samen aan werken.

Toekomst
voor kinderen.
Waardevol

In Ede zorgen we goed
voor de natuur
We willen dat Ede een groene gemeente is. Dat betekent dat
we goed voor het milieu en de aarde zorgen. Hoe?
• We proberen minder energie te gebruiken.
• De energie die we nodig hebben mag het milieu
geen kwaad doen.
• We maken van afval weer nieuwe spullen.
• We pakken voor korte ritjes vaker de fiets.
• Buiten zien we liever meer groen en minder steen.
We zijn trots op de mooie natuur in en om Ede.
We zijn ook trots op onze boeren. Ook boerderijen kunnen zorgen
voor groene energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak.
Of door energie uit afval (biomassa). Maar we willen ook nadenken
over problemen, zoals te veel fijnstof in de lucht en te veel mest.
Het is belangrijk dat we weten waar ons eten vandaan komt. Het liefst
kopen we ons eten van boeren uit de regio. We vinden dat mensen
goede informatie moeten krijgen over gezond eten.
Goed omgaan met het milieu en met de aarde?
Dat is niet een lijst met afspraken, maar vooral een manier van leven.
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