
 
 

1 
 

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 
‘het realistische alternatief’ 

 

 
    

                               @dpede1 

 

www.dp-ede.nl 
 
 



 
 

2 
 

 

 
 
 
 
 
Voorwoord door de lijsttrekker. 
 
DPE (Democratische Partij Ede) is een nieuwe partij, ontstaan door een fusie 
van de politieke partijen Democratische Kiezers Ede en Fractie Wijnsouw,  
waarbij Rina Moorman van EdeNU zich aangesloten heeft.  
 
Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026 hebben Raşit Görgülü, Ellen Wijnsouw en Rina 

Moorman besloten hun krachten te bundelen om gezamenlijk één stemgeluid in de Edese gemeenteraad 
te laten horen. 
 
DPE heeft als lokale partij haar fundament in de lokale samenleving. DPE is een moderne partij die 
volksvertegenwoordiging serieus neemt. Dat betekent dat wij bij DPE goed beseffen dat we niet voor 
onszelf maar voor de burgers in de raad zitten en dat wij dienen te handelen in het algemeen belang van 
de burgers.  
 
DPE heeft vertrouwen in alle Edenaren en gaat ervan uit dat de meedenkende burgers bestuurlijke 
besluiten beter kunnen laten aansluiten op de maatschappelijke behoefte. Door een actieve 
burgerparticipatie wil DPE doorlopend verbonden zijn met de burgers zodat er een groot draagvlak 
ontstaat voor besluiten van de gemeente. 
 
Als onafhankelijke lokale partij hebben wij geen binding met landelijke partijen. Dat zien we als een groot 
voordeel. Wij hoeven ons niet te houden aan de politieke dogma’s die buiten Ede verzonnen worden. Wij 
maken ons sterk over de volle breedte van onze gemeente, voor álle inwoners. We werken vanuit de lokale 
wensen en behoeften van onze inwoners, verenigingen en ondernemers en gaan voor maatwerk. We 
willen voor alle Edenaren het beste onderwijs, de beste woningen, beste wijken, de beste voorzieningen en 
heel veel goede banen. 
  
DPE is een progressieve onafhankelijke partij die inclusie als een natuurlijke opdracht beschouwt. Samen 
met inwoners en betrokkenen wil DPE bouwen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt en 
naar vermogen volwaardig kan meedoen.  
 
Onze missie is samen leven en samen wonen met een slagvaardig gemeentebestuur dat transparant is voor 
zijn/haar inwoners. Sociaalliberale waarden vormen de basis van DPE. 
 

Raşit Görgülü 
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1. DIENSTBARE OVERHEID 
De afgelopen 10 jaar hebben we de overheid en zeker ook de gemeente zich steeds verder zien 
terugtrekken en de overheidstaken werden steeds verder overgeheveld naar de burgers. Of het nu de 
maatschappelijke ondersteuning betreft of het onderhoud van openbare ruimte, de eerste vraag die de 
gemeente stelt is of de burger het niet zelf wil doen. Als DPE vinden we dat de gemeente daarin 
doorschiet. Wat DPE betreft neemt de gemeente verantwoordelijkheid en zorgt deze ervoor dat de 
kerntaken van de gemeente te allen tijde door de gemeente uitgevoerd worden en binnen de grenzen van 
redelijkheid een basishouding heeft van ‘Wat kan ik voor u doen’? 
 
De coalitieakkoorden zijn documenten waarin er voor 4 jaar en vaak in groot detail afspraken worden 
gemaakt over wat de coalitie gaat doen. Daarnaast bestaan er vaak andere afspraken of strategieën die de 
partijen onderling, maar niet openbaar maken. De basis voor deze akkoorden zijn de 
verkiezingsprogramma’s van partijen die op het moment van coalitiebespreking al een jaar oud zijn. Een 
snel veranderende wereld waarin de behoefte van de maatschappij in een rap tempo verandert vraagt om 
een wendbare en verbonden overheid. Huidige manier van besturen waarin er dogmatisch vast wordt 
gehouden aan een coalitieakkoord omdat elk coalitiepartij zijn punt wil halen, zorgt voor een naar binnen 
gekeerde bestuurscultuur. Als DPE willen we graag een naar de maatschappijgericht bestuur creëren, door 
een coalitieakkoord op hoofdlijnen te maken en de invulling elk jaar opnieuw te bepalen.  
 
DPE wil: 
• afrekenen met de naar binnen gekeerde bestuurscultuur en een dienstbare overheid die er voor 

iedereen is. 
• een bestuursakkoord op hoofdlijnen en niet voor vier jaar vast. 

• sociale netwerken in de wijk bevorderen. 

• inwoners laten meebeslissen met wat er in hun buurt en de gemeente gebeurt. 

• de participatie van de inwoners versterken. 

• gemeentelijke voorzieningen toegankelijk maken voor iedereen. Dus ook voor mensen met een 
beperking. 

 
2. EEN BOUWENDE GEMEENTE (in een bestemmingsplan kan je niet wonen!) 
Woningnood is een zeer nijpend probleem. Iemand die momenteel een woning wil hebben moet 
schandalig lang wachten voordat ze in aanmerking komen voor een betaalbare woning.  
 
Als DPE zien we volkshuisvesting als een kerntaak van de overheid. Daar waar de markt het af laat weten 
willen we dat de gemeente haar rol verbreedt van vergunning-verstrekker naar een overheid die 
problemen voor de burgers oplost. DPE heeft als uitgangspunt dat de gemeente Ede zelf initiatieven moet 
nemen om te bouwen. Dit zorgt ervoor dat er sneller en effectiever gebouwd kan worden. Hierdoor heeft 
de gemeente ook een veel beter inzicht in het woningaanbod en de tekorten. Daarnaast willen wij 
meerdere woningcoöperaties om het woningaanbod te vergroten en betaalbaar te houden. 
 
Doorstroming op de woningmarkt heeft onze bijzondere aandacht. Het is van belang om jonge gezinnen en 
starters een kans te geven. Daarnaast is er grote behoefte aan voldoende geschikte woningen voor 
senioren.  
 
Ook willen wij dat de woningen die nu worden gebouwd toegankelijk voor iedereen zijn, ook voor mensen 
met een beperking. Geen drempels, goed licht, voldoende stopcontacten. Niet de projectontwikkelaar, 
maar de gemeente geeft de richting van de planontwikkeling aan. 
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DPE wil: 
• dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt en zelf huizen bouwt tot dat de wachtlijst voor een 

nieuwe woning daalt tot 6 maanden.  
• het mogelijk maken om van leegstaande kantoren woningen te realiseren. 
• meer gedifferentieerde betaalbare woningen in een veilige, afwisselende, aantrekkelijke wijk. 

• sociale levensloopbestendige woningen bouwen en de voorraad op peil houden. 

• meer toegankelijke woningen voor jongeren, ouderen en voor mensen met een GGZ-achtergrond. 

• alle locaties waar reeds bouw bestemming op zit benutten.  

• meer flexwoningen.  

 
3. WIJK-WIJK VERBINDINGEN EDE-ZUID EN KERNHEM 
Het spoor heeft altijd een barrière-werking gehad voor Ede. Voor Ede-Zuid is deze barrière het grootst 
omdat alle faciliteiten aan de noordkant van het spoor liggen. Met het sluiten van de verbinding van de 
Kerkweg is Ede-Zuid abrupt afgesneden en met de rug naar het noorden gekeerd. De sluiting van deze 
overgang is ook van grote invloed op het dagelijkse leven van veel Edenaren die aan beide kanten van het 
spoor leven.  
 
Als DPE vinden wij het niet acceptabel dat een wijk op deze manier zijn natuurlijke verbinding verliest en 
gedwongen wordt om te moeten rijden. Daarom vindt DPE dat de verbinding van Ede-Zuid met Ede-Noord 
zo snel mogelijk hersteld moet worden met een extra autotunnel.  
 
Als DPE gaan we voor wijken die niet naar binnen gekeerd en afgezonderd zijn van de naburige wijken. Wij 
willen wijken die goed met elkaar verbonden zijn. Sinds het ontstaan van Kernhem is de N224 in 
toenemende mate de tweede gevaarlijke barrière die weer een Edese wijk isoleert. Door de uitdijende wijk 
Kernhem wordt het gebrek aan een goede verbinding met de wijk Veldhuizen een steeds groter (sociaal) 
probleem en de oversteek van N224 wordt een steeds onveiligere onderneming. Daarom willen we ook 
Kernhem met een wijk-wijk tunnel verbinden met Veldhuizen.  
 
DPE wil: 

• een goede wijk-wijk verbindingen voor Ede-Zuid met een autotunnel. 

• zorgen voor een fysiek en sociaal veilige Somatunnel. 

• een goede wijk-wijk verbinding tussen Kernhem en Veldhuizen. 
 
4. PRETTIG WOONKLIMAAT 
Voor een prettig woonklimaat is een gezonde, veilige, schone en groene leefomgeving nodig met een 
goede omgevingskwaliteit. Een leefomgeving die toegankelijk is, uitnodigt om te ontmoeten, die 
klimaatadaptief is en uitnodigt tot een gezond gedrag zoals bewegen, sporten en gezond eten en drinken. 
Een gezonde leefomgeving met een goede luchtkwaliteit en zo min mogelijk geluidsoverlast. 
 
DPE wil : 

• aantrekkelijke wijken om in te wonen waarbij de openbare ruimte door de Gemeente goed is ingericht 
en onderhouden. 

• een goede spreiding van (zorg)voorzieningen, toegankelijk en dichtbij. 

• het ontmoeten en verbinden bevorderen. 

• burgers het gevoel geven mede-eigenaar te zijn van de wijk. 

• het beheer openbare ruimte verbeteren zodat de kwaliteit en veiligheid van de wijken toenemen. 
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• een goede infrastructuur voor lopen, fietsen en gebruik van openbaar vervoer. 

• Een goed onderhoud van wegen en fietspaden in de gemeente en achterstallig onderhoud van 
fietspaden prioriteren. 

 
5. LEVENDIG CENTRUM EN BEDRIJVIGHEID 
DPE is voor een binnenstad die de mens centraal stelt, waarbij veel aandacht is voor groen en gastvrijheid, 
wat past bij de achtertuin van Ede, de Veluwe. Aanpassingen in het centrum i.v.m. klimaatadaptatie zijn aan 
de orde. Wij willen een compacter gezelliger centrum met een passend aanbod voor de moderne 
consument die een plezierig verblijf in het centrum wil hebben. Daarbij zullen we inzetten op 
kruisbestuiving tussen verschillende functies in het centrum.  
Hierdoor willen we niet alleen meer bezoekersstroom ook een beter verspreide bezoekersstroom generen. 
Ede centrum wordt wat DPE betreft een uitnodigend centrum waar elk moment van de openingsuren 
winkelbeleving geboden wordt. 
 
DPE wil: 
• een aantrekkelijk en gastvrij stadscentrum waar voldoende reuring is en waar de aanbod aansluit op de 

belevingseconomie. 
• sterk inzetten op de sociale en culturele kwaliteiten van het centrum. 
• meer verduurzaming en vergroening van de binnenstad. 
• een goede bereikbaarheid van binnenstad. 
• het gemotoriseerde verkeer uit het centrum weren. 
• de aantrekkelijkheid van het centrum voor het langzame verkeer vergroten.  
• goede en voldoende parkeergelegenheid voor auto en fiets en vergunninghouders. 

 

6. GEZONDE WERELD VOOR VANDAAG EN MORGEN 
Dat het klimaat verandert is helaas een gegeven. De klimaatverandering is vanuit Ede niet eventjes te 
stoppen of te repareren. Dat ontslaat ons echter niet van onze plicht om onze verantwoordelijkheid te 
nemen en maatregelen te nemen die op zijn minst een bijdrage leveren aan een schonere, lucht, bodem, 
water, voedselproductie en afvalarme consumptie. Als DPE zijn we echter van mening dat alleen 
realistische maatregelen waar gedragenheid voor is, blijvende verschoning van ons milieu en uiteindelijk 
tot verlichting van klimaatverandering kan zorgen.  Zo vinden wij dogmatische maatregelen als versneld van 
gas afkoppelen, biomassacentrales, monopolistische warmtenetten, etc. eerder de weerstand voeden dan 
mensen verleiden om mee te doen.  
 
Als DPE koesteren we de landbouwgrond die we in onze gemeente hebben en willen aandacht voor de 
bodem gezondheid. Op plekken waar excessief veel schade toegebracht wordt aan het milieu willen we als 
DPE niet weglopen voor verantwoordelijkheid en samen met de ondernemers zoeken naar realistische 
oplossingen. 
 

Transitie naar schonere energieopwekking is een onderwerp waar DPE 100% voor gaat. Wij vinden 
allereerst gas een duurzame energiebron. Zonne-energie is een mooie energiebron als het maar niet ten 
koste gaat van landbouwgrond.  
 
Wat ons betreft hoeft het ook niet. DPE staat open voor windenergie mits dit kan rekenen op steun van de 
burgers. Verder vindt DPE kernenergie een realistisch alternatief die in Den Haag serieus overwogen moet 
worden.   
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DPE wil: 
• geen vergunning meer verstrekken aan bedrijfsgebouwen waarvan het dak constructief niet geschikt is 

voor volledige benutting voor zonne-energie. 
• meer regie door de gemeente op de landbouwtransitie.  
• geen biomassacentrales, gas is duurzaam. 
• productie, opslag en gebruik van waterstof stimuleren 
• zonnepanelen op daken en restgronden stimuleren. Geen zonnevelden op landbouwgrond 
• meer dan 50% lokaal eigenaarschap bij energie coöperaties. 

 

 

7. VEILIGHEID 
Veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens en vormt een kerntaak van de overheid.  Daarom willen wij 
een zo hoog mogelijke kwaliteit ten aanzien van veiligheid. Waar nodig willen wij investeren in (sociale) 
veiligheid. De handhaving richt zich vooral op leefbaarheid in de wijken zodat veiligheid niet alleen op 
papier maar ook in beleving op goed niveau is.  
 
Iedereen moet veilig over straat kunnen, zonder obstakels. Dit betekent dat iedereen zich bewust moet 
zijn van hetgeen men op de stoep plaatst. Daarnaast willen wij op korte termijn een inventarisatie van (te) 
donkere wegen in onze gemeente in samenspraak met onze burgers.  
 
Deze wegen worden zo snel mogelijk voorzien van goede, intelligente en duurzame straatverlichting. 
Uiteraard moet hierbij rekening gehouden worden met de ecologische aspecten.  
 
Wij staan voor een veiligheidsbeleid waarbij preventie en repressie goed in balans is.  In de wijken waar 
regelmatig incidenten zijn, zien de bewoners een incident gedreven preventie-aanpak die na een tijdje 
weer verdwijnt waardoor na een tijdje weer incidenten plaatsvinden. Onder het motto van voorkomen is 
beter dan genezen, willen we als DPE blijvende aandacht voor preventie. Waar noodzakelijk willen we dat 
de gemeente krachtig optreedt tegen ordeverstoring.  
 
DPE wil: 

• meer tijd en beschikbaarheid van de wijkagent in de wijk en dat zij meer middelen en een centrale rol 
krijgen in de veiligheid van de wijk. 

• voor, en samen met jongeren in de wijken hangplekken, zonder overlast voor omwonenden. 
• streng optreden tegen overlast plegers. 
• meer (nacht) boa's. 
• de digitale veiligheid verbeteren. 
• betere verlichting openbare weg. 
• meer regie door de gemeente op de transitie van het verkeer. Niet achter de provincie verschuilen maar 

een lange termijnvisie ontwikkelen. 
• beveiliging van fietspaden door ongelijkvloerse verbindingen en tunnels. 
• doorstroomverkeer spoorwegtunnels bevorderen. 
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8. INZETTEN OP DE TOEKOMST VAN DE JEUGD 
Onderwijs is de toekomst voor iedereen.  Ieder kind heeft recht op het beste onderwijs. Onderwijs biedt 
kansen om te groeien en bloeien, je te ontplooien en een zelfverzekerd en gelukkig mens te worden. 
 
Laaggeletterdheid of slechte beheersing van de Nederlandse taal is een obstakel om volledig mee te doen 
in de maatschappij. DPE vindt het daarom erg belangrijk om initiatieven op het gebied van de aanpak van 
laaggeletterdheid (voorlezen, stimuleren van lezen, taal-lees projecten op peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven, scholen en bibliotheken) te blijven ondersteunen en waar mogelijk en nodig, uit te 
breiden. Een tijdige signalering van problemen bij kinderen en gezinnen en een juiste beoordeling hiervan, 
is van groot belang. 
 
Infrastructurele vraagstukken rondom een nieuw te bouwen schoolgebouw, dienen voorafgaand aan de 
bouw voor de school goed te worden geregeld. Er moet worden gedacht aan een veilige manier van halen 
en brengen direct rondom de school, veilig parkeren en een adequate afhandeling van de verkeersstromen 
van en naar de school.  
 
DPE wil: 

• nieuwe initiatieven vanuit de samenleving om te stimuleren dat jongeren gezond en vitaal op kunnen 
groeien 

• voldoende Kinderopvang in de wijken 

• stimuleren dat scholen, kinderdagverblijven, muziekscholen, sportverenigingen en andere partners 
samenwerken aan een dag-aanbod gericht op talentontwikkeling van kinderen 

• Bestrijden van voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim, niemand verlaat school zonder start 
kwalificatie. 

• initiatieven op het gebied van terugdringen laaggeletterdheid stimuleren 

• jongeren opleiden voor toekomstbestendig werk, door in te zetten op duurzaamheid. 

• krachtige maatregelen die het aanbieden van stageplekken met garantie op vast werk aantrekkelijker 
maken 

• inzetten op de toegankelijkheid van scholen 
 

9. EDE IS VOOR IEDEREEN 
DPE heeft vertrouwen in alle Edenaren. En terecht toch? We hebben Ede samen gemaakt tot wat het is: 
een prachtige gemeente om te wonen, te werken en te ontspannen. En toch is er werk aan de winkel. Niet 
iedereen is namelijk zelfredzaam en heeft de solidariteit van anderen en gemeente nodig om mee te 
kunnen blijven doen.   
Het uitgangspunt van DPE is dat iedereen zoveel mogelijk naar vermogen mee kan doen in de samenleving: 
jong, oud, gezond of met een beperking, ieder op zijn eigen manier. We willen voor alle Edenaren het beste 
onderwijs, duurzaam betaalbare woningen, passende zorg in de buurt en voldoende werkgelegenheid. 
 
De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen om zo de oplopende zorgkosten te 
beperken. Zo lang mogelijk zelf verantwoordelijk blijven en de regie houden. De gezondheidszorg kan beter 
en goedkoper worden door ondersteuning anders te organiseren: Vraaggestuurd werken en passende hulp 
op maat en dichtbij zijn de oplossing. Voor veel zaken maakt Corona het leven moeilijker.  
 
 
 
 



 
 

8 
 

 
DPE wil: 

• hoog inzetten op preventie en vroeg-signalering. 

• aandacht en tegengaan van sociaal isolement.  

• aandacht voor de overbelaste geestelijke gezondheidszorg.  

• meer integraal werken. 

• verdergaande ontschotting binnen het sociaal domein: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Meer aandacht 

voor-, en omzien naar elkaar vermindert of voorkomt zwaardere zorgvraag. 

• een tweedeling in de samenleving voorkomen. 

 
10. CULTUUR EN SPORT 
Cultuur is belangrijk voor het welzijn van onze inwoners, en levert een bijdrage aan maatschappelijke 
vorming. Sport haalt mensen uit hun isolement en verbindt.  Een gezonde leefstijl van mensen is van 
essentieel belang om de toename van welvaartsziekten en daaraan gerelateerde zorgkosten terug te 
dringen. Dat vraagt om een beweegvriendelijke omgeving.   

 
Samen sporten is erg belangrijk, dit draagt bij aan langer en blijvend sporten en aan onderlinge 
ontmoetingen. De sportclub is daarbij een van de steeds zeldzamere plekken waar mensen met 
verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Niet alleen bij een vereniging moet 
men kunnen sporten maar ook in de openbare ruimte moeten er beweegtoestellen komen waar iedereen 
die er behoefte aan heeft te kunnen bewegen zo ook mensen die een beperking hebben. 
 
Cultuur is belangrijk voor het welzijn van onze inwoners, en levert een bijdrage aan maatschappelijke 
vorming. DPE is trots op het cultuur-historisch erfgoed van Ede. Kunst moet nog meer zichtbaar zijn in de 
openbare ruimte en dan met werken van Edese kunstenaars. DPE wil meer geld voor de cultuursector.  
Door het organiseren van culturele activiteiten raken mensen bekend met het cultureel historisch erfgoed. 
Evenementen kunnen als rode draad door het culturele historische erfgoed heen lopen. Hierdoor raken 
mensen bekend met het erfgoed. Door hier aandacht voor te geven kunnen diverse evenementen hier 
mooi op aansluiten.  
 
DPE wil: 
• ruimte geven aan alle vormen van beeldende kunst, muziek en toneel. 
• meer evenementen in het centrum 
• het vergroten van het culturele aanbod stimuleren 
• samen met Sportservice 1 keer per week een vrij toegankelijke “wijk-bootkamp” te organiseren.  
• meer sportplekken in de openbare ruimte in de wijk 
• meer speel- en sporttoestellen in de wijk voor mensen met een beperking 
• toegangswegen naar de sportfaciliteiten sociaalveilig maken.  
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1. Dienstbare overheid 
DPE wil een dienstbare overheid die er voor iedereen is. Ook wil DPE een bestuursakkoord 
op hoofdlijnen en niet voor vier jaar vast. 
 
2. Een bouwende gemeente (in een bestemmingplannen kan je niet wonen)  
DPE wil dat gemeente verantwoordelijkheid neemt en zelf huizen bouwt, tot de wachtlijst 
voor een woning zakt tot maximaal 6 maanden.  
 
3. Wijk-wijk verbinding Ede-Zuid en Kernhem 
DPE wil goede wijk-wijk verbindingen met een extra tunnel in de Kerkweg en onder de 
N224. 
 
4. Prettig woonklimaat 
DPE wil aantrekkelijke wijken om in te wonen waarbij de openbare ruimte door de 
Gemeente goed is ingericht en onderhouden. 

 
5. Levendig centrum en bedrijvigheid 
DPE wil een aantrekkelijk en gastvrij stadscentrum waar voldoende reuring is en waar het 
aanbod aansluit op de belevingseconomie. 
 
6. Gezonde wereld voor vandaag en morgen 
DPE wil van Ede, met realistische en betaalbare maatregelen, een laag emissie gemeente 
maken. 
 
7. Veiligheid 
DPE wil veilige wijken door blijvend te investeren in preventie en effectieve handhaving. 
 
8. Inzetten op de toekomst van de jeugd 
DPE zet in op een beleid die ruimte geeft aan de jeugd en hen kansen biedt zodat zij hun 
talenten maximaal kunnen ontwikkelen.  
 
9. Ede is van iedereen 
DPE wil een solidaire gemeente waarin iedereen meetelt en naar vermogen helemaal 
meedoet. 
 
10. Cultuur en Sport 
DPE wil het vergroten van het culturele aanbod stimuleren en meer sport naar de mensen 
brengen en toegankelijker maken. 
 

www.dp-ede.nl 


