
DE NIEUWSBRIEF                         JAARGANG 2022, 1 NOVEMBER 

Hoe waren de eerste honderd dagen (half jaar) van de DEMOCRATISCHE PARTIJ EDE (DPE)? 

De eerste honderd dagen heeft de fractie van DPE zeer actief meegedaan als Volksvertegenwoordiging. 

Wat hebben we gedaan en waar hebben we ons sterk voor gemaakt: 

Afsluiting Ede Zuid 

12 jaar lang is tegen sluiting van de spoorwegovergang op de Kerkweg 

geageerd. Bewoners merken nu dat deze afsluiting veel impact heeft. 

Tot nu toe was er geen barrière tussen Ede Noord en Ede Zuid. Door 

de barrière noord/zuid merken ondernemers aan de Parkweg dat hun 

klantenbestand afneemt. Er is ook veel meer sluipverkeer, met als ge-

volg veel onveilige situaties. Bewoners uit Ede- Zuid kiezen er veelal 

voor om niet naar het centrum, maar naar Bennekom of Wageningen 

te gaan. Door de afsluiting neemt vervreemding toe, en daar hebben 

we voor gewaarschuwd. Wij zullen ons blijven inzetten om de isolatie 

in Ede- Zuid te doorbreken. 

Nieuwe oversteekplaats bij de Hogerhorst 

Vanwege de onveilige verkeerssituatie bij de speelplaats aan de Langenhorst heeft DPE samen met de 

gemeente ervoor gezorgd voor dat daar ter plekke verkeersdrempels kwamen in september 2022. Dit om 

een veilige oversteekplaats voor kinderen te realiseren. 

Levendig centrum 

DPE vindt het van belang dat het centrum compact, veilig en gezellig 

blijft, met een passend aanbod voor de consument. DPE heeft het tot 

stand komen van het Binnen Stads Platform gesteund. Het platform 

gaat bewerkstelligen dat er minder leegstand en meer bedrijvigheid 

met verschillende functies in het centrum komen. DPE wil voldoende 

parkeerruimte, openbare toiletten en bewaakte fietsenstallingen. De 

bewakingscamera’s in het centrum werken vanaf 1 november , en dat 

zal meewerken aan een veilig winkelgebied. 

Zonneveld Nergena 

DPE is geen voorstander van grote zonnevelden in ons landelijk ge-

bied. Zeker niet in het mooie Binnenveld. Het opwekken van groene 

energie kan op restgronden, daken van huizen en langs snelwegen 

enz., maar niet op voorhand op kostbare en vruchtbare landbouw-

grond. Dat geldt ook voor het Binnenveld. De uitspraak van de rechter 

geeft aan dat het eerder democratisch genomen besluit, geen zonne-

veld bij Nergena, juridisch onvoldoende is gemotiveerd en vraagt de 

gemeente om een nieuw besluit te nemen en dat goed te motiveren. 

DPE vindt dat een democratisch genomen besluit leidend moet zijn. 

Wij zullen dan ook wederom tegen het grootschalige zonneveld Nergena stemmen. 


