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Inhoudsopgave

In de klas zitten, buiten spelen, fietsen, sporten, lid van een vereniging zijn of de 
natuur in. Jullie doen dat allemaal wel eens. En gelukkig maar dat dit bij ons in Ede 
goed kan! Met al deze voorbeelden heeft de gemeente veel te maken. Die zorgt 
namelijk voor het geld voor de schoolgebouwen. En de mensen die bij de gemeente 
werken, zorgen voor het bos en plantsoen, de fietspaden en ze houden bijvoorbeeld 
ook in de gaten of iedereen zijn hond netjes uitlaat. 

Jullie komen straks nog veel meer te weten over de gemeente. En misschien heb 
je wel ideeën om iets te veranderen. Een voetbalveldje, veiliger fietsen, meer 
muzieklessen, noem maar op. De gemeenteraad, de wethouders en burgemeester 
beslissen daarover. Die gaan over het geld wat de gemeente heeft. En of ze het ook 
aan kinderen kan besteden of beter gezegd zaken waar kinderen wat aan hebben. 

Jullie weten volgens mij heel veel. Dat heb ik wel gemerkt wanneer ik kwam 
voorlezen op school. Je kunt je voor andere kinderen inzetten door je op te geven 
voor het Kindercollege. En het is voor jezelf, volgens mij, nog leuk ook! Dus wanneer 
je denkt dat je veel weet en daar wat mee wil doen. Wat dan? Geef je op voor het 
Kindercollege!

Veel plezier! 

René Verhulst
Burgemeester van Ede 
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Les 1: Wat is de gemeente?
Jij woont in de gemeente Ede, toch?

Ede is een van de 25 grootste gemeentes van Nederland. Naast Ede-stad met 
72.400 inwoners bestaat de gemeente Ede uit een aantal buitendorpen: Bennekom, 
Ederveen, Harskamp, een deel van Hoenderloo, De Klomp, Lunteren, Otterlo en 
Wekerom. Woon jij in een van de buitendorpen of in Ede-stad?

Ede blijft groeien!
De afgelopen tien jaar is Ede flink gegroeid en Ede blijft groeien. We verwachten 
dat Ede in 2025 meer dan 120.000 inwoners heeft! Ede-stad is ‘stads’ en wil nog 
dat nóg meer worden. En nog levendiger. De buitendorpen zijn allemaal anders: 
Harskamp en buurtschap De Valk hebben bijvoorbeeld veel landbouw. Ede-stad 
en de dorpen eromheen vullen elkaar goed aan! De gemeente heeft natuur, rust en 
ruimte, maar ook levendigheid en je kunt heel veel doen in de stad!
Ontdek de gemeente en ga op onderzoek uit op het internet. Kijk op  
www.ede.buurtmonitor.nl. Win de GIGA-gemeentequiz en leer alle belangrijke 
mensen in het Raadhuis van Ede kennen. Veel plezier!

Uit welke plaatsten bestaat de gemeente Ede?2

Welke gemeentes liggen naast de gemeente Ede? 3

Wat is de oppervlakte van de gemeente Ede in km²?  4

Wat is het adres van het Raadhuis? 6

Teken hier de vlag van de gemeente:5

Dit is de kaart van Gelderland. Waar ligt de gemeente 
Ede? Kleur dat vlakje in. Tip: de gemeente Ede is best 
groot. Want alle bossen, heide en alle dorpen rondom de 
stad horen erbij!  

1

1.1. 

De GIGA-gemeentequiz

Weet je de antwoorden van 

de quiz nog? Vul ze in op dit 

blad. 
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De gemeente x2
De gemeente betekent eigenlijk twee dingen. De plaats 
waar je woont is een deel van de gemeente. De gemeente is 
dus een gebied. Maar daarnaast worden er in de gemeente 
ook plannen gemaakt. Voor nieuwe wegen bijvoorbeeld of 
over parkeerplaatsen. In het Raadhuis werken heel veel 
mensen samen aan deze plannen. 

 
1.2. De gemeenteraad 

Eerder zag je dat er veel gemeentes zijn in Nederland. Iedere gemeente heeft 
een gemeentehuis of Raadhuis. Van daar uit wordt de gemeente bestuurd. De 
gemeenteraad beslist uiteindelijk over de plannen van de gemeente. En is dus de 
baas van de gemeente. Zo’n gemeenteraad bestaat uit een groep mensen die vaak 
bij elkaar komen in het Raadhuis. Deze mensen zitten in verschillende politieke 
partijen. Ze vergaderen over de plannen van de gemeente. Het filmpje over de 
gemeenteraad zag je al in de klas. Je kunt het filmpje zelf ook bekijken. Ga dan 
naar: http://bit.ly/2F0mJbD. 

Vul de antwoorden op de vragen over het filmpje 
hieronder in. 1
• Wie is de baas in de gemeente? 

• Wat doet de gemeenteraad? 

• Wie zitten er in de gemeenteraad? 

• Wat doet wethouder Van den Brink? 

• Wat doen ambtenaren? 

• Wie bepaalt nu of de speelplek er echt komt? 

Hoeveel inwoners denk je dat de gemeente 

Ede heeft? 
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Hoe zit het in Ede? 
Jij woont in de gemeente Ede. Hoeveel mensen zitten daar in de 
gemeenteraad? En voor welke partijen?  
Kijk op https://gemeenteraad.ede.nl/ of je antwoorden kunt vinden op deze 
vraag. Schrijf op de stippellijnen, op de pagina hiernaast, welke partijen het 
zijn en hoeveel zetels ze hebben. Geef iedere partij een eigen kleur. Kleur 
daarna per partij de zetels in.

2

Partijen

Zou je zelf in de gemeenteraad willen zitten? Waarom wel of niet?

 
Wij kiezen samen de gemeenteraad 

Eén keer in de vier jaar worden de mensen in die gemeenteraad gekozen. Dat 
gebeurt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Alle inwoners van de gemeente Ede 
die ouder zijn dan 18 jaar mogen dan stemmen. Zij stemmen op de partij waarvan 
zij vinden dat ze de beste plannen hebben voor Ede. Dus dan kunnen bijvoorbeeld 
je ouders, of je buurman zelf kiezen wie ze in de raad willen hebben. En dat is heel 
fijn! Want zo zorg je er zelf voor dat wat je belangrijk vindt, ook echt gebeurt!  
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1.3. In het Raadhuis  
In het Raadhuis van Ede werken heel veel mensen. Bijvoorbeeld de burgemeester. 
Maar ook wethouders en ambtenaren. Wie zijn dat? En wat doen zij allemaal? Dit ga 
je uitzoeken. Kijk daarvoor op de site van de gemeente:  

https://www.ede.nl/bestuur-en-organisatie/  Of gebruik daarvoor de informatie van 
de gemeente zelf. Deze vind je in ‘Extra 1’ achterin dit werkboek.  

Wie is de burgemeester van de gemeente?1
Wat doet de burgemeester? 2

Zou je zelf wel burgemeester willen zijn? En waarom wel of niet?3

College van burgemeester en wethouders, wie zijn dat? 
De burgemeester en de wethouders vormen samen het bestuur van de gemeente. 
Met een mooi woord heet dat ‘het college van burgemeester en wethouders.’ Soms 
korten ze dat af tot B&W. De burgemeester is voorzitter van dit college. Hij gaat 
bijvoorbeeld over de politie en de brandweer. De wethouders gaan over andere 
dingen. Zo is er een wethouder die gaat over scholen en een die gaat over sport of 
het verkeer. En de gemeenteraad controleert of de burgemeester en wethouders 
hun werk wel goed doen.

Wie zijn de wethouders van de gemeente Ede? Zet in ieder vakje een naam. 4

WONEN

WERK
FOOD

JEUGD
ZORG HEIDEWEEK EN

ANDERE EVENEMENTEN

BEDRIJVEN

Heel veel ambtenaren!

In het Raadhuis werken een heleboel ambtenaren. Dat zijn mensen die voor het

college van burgemeester en wethouders werken. Zij voeren de plannen uit die 

het college heeft. Zij geven ook advies aan de burgemeester, de wethouders en de

gemeenteraad. Over hoe ze bijvoorbeeld het best voor het milieu kunnen zorgen. 

Of waar er precies lantaarnpalen moeten komen. Zij werken samen met andere 

ambtenaren van andere afdelingen. Iedere afdeling gaat over één onderwerp zoals

natuur, werk of zorg.

Wie gaat over wat? Trek een lijn tussen de onderwerpen en de naam van de wethouder 
die erover gaat. 5

Samenwerken werkt! 
Je weet nu wat de gemeente is en wie er bij de gemeente werken. De gemeenteraad, 
het college van burgemeester en wethouders en ambtenaren praten veel met de 
inwoners van de gemeente over wat er in de gemeente gebeurt of anders moet. Maar 
ze werken ook samen op het Raadhuis? Hoe gaat dat? Dat zie je hieronder.

TOERISME

VEILIGHEID

GELD SCHOLEN

SPORT

College van burgemeester 
en wethouders 

Gemeenteraad

Ambtenaren van de 
gemeente

De gemeenteraad is de baas. De Raad beslist over de 
plannen van de gemeente. En hij controleert of het college 
van burgemeester en wethouders die plannen goed 
uitvoert. Ook bepaalt de gemeenteraad waar het geld van 
de gemeente naartoe gaat. 

Het college van burgemeester en wethouders voert de 
plannen van de gemeenteraad uit. In deel 3 van deze les 
lees je meer over het college. 

De ambtenaren in het Raadhuis voeren die plannen uit. 
Ook geven ze advies aan het college van burgemeester en 
wethouders hoe ze dat het beste kan doen. Of het college 
vraagt hun om hulp. 
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Les 2. Een trapveldje in jouw buurt ...      
            Hoe pak je dat aan? 

2.1. Hoeveel kost het?
Iedere politieke partij vindt verschillende dingen belangrijk. Zo wil de één meer geld 
uitgeven aan milieu. Terwijl de ander juist meer geld wil geven aan speelplaatsen in 
de wijk, of aan de zorg voor oude mensen. Maar geld kun je maar één keer uitgeven. 
En er is niet genoeg geld om alles te doen. Waar zou jij het aan besteden? Verdeel 
de munten over de onderwerpen die op de volgende pagina staan. Let op: je mag 
iedere munt maar één keer gebruiken. Schrijf op het lijstje waar jij het geld aan 
uitgeeft. 

€500 €1000 €1000 €2000

Ik geef €500,- aan:

Ik geef €1000,- aan:

Ik geef €1000,- aan:

Ik geef €2000,- aan:

Goede scholen zijn belangrijk
Je zit heel veel op school. Dan moet het gebouw fijn zijn. Maar ook de lessen 
moeten leuk en leerzaam zijn. 

Lekker spelen en vrije tijd zijn belangrijk

Kinderen moeten lekker buiten kunnen spelen. Zonder hondenpoep. Maar met 

genoeg schommels en klimrekken. 

Natuur is belangrijk
In Ede is heel veel natuur. Dat is lekker om te wandelen en in te spelen. Ook voor de dieren is het goed als ze een fijne plek hebben om te leven. 

Wist je dat… 
... de gemeenteraad soms ook moet kiezen? De gemeenteraad geeft geld uit. Hij 
bepaalt namelijk waar het geld van de gemeente naartoe gaat. De keuzes die jij 
net maakte met de munten, moet de gemeenteraad dus ook maken! 
 

Goed wonen is belangrijk
Iedereen moet in een goed huis wonen. Huizen moeten veilig zijn. En mensen 
moeten zich thuis voelen. 

Veiligheid voor iedereen is belangrijk 

Het moet veilig zijn om bijvoorbeeld op straat te fietsen. Maar ook als het 

donker is moet iedereen zich veilig voelen. 

Sporten voor iedereen is belangrijk 

Iedereen moet bewegen. Dat is gezond.  Daarom moeten alle kinderen sporten.  

Zorgen voor elkaar is belangrijk 
Sommige mensen kunnen niet goed voor zich zelf of hun kinderen zorgen. Of er zijn 
kinderen die geen geld hebben voor een fiets of laptop als ze naar de middelbare 
school gaan. Deze mensen moeten dan geholpen worden. 

1312



 
2.2. Wat wil jij veranderen?  

Samen met je vrienden speel je graag op het speelveld verderop. Lekker voetballen 
of een beetje hangen. Maar op dat veld ligt wel heel veel hondenpoep. Als je een 
potje wilt voetballen, moet je eerst goed kijken of er geen poep ligt. En soms moet 
je het nog weghalen ook…. Bah!  Kan dat nou niet anders?   

Jij bepaalt wat er gebeurt!
Dat ga je nu samen met je klasgenoten doen. De hondenpoep was maar een 
voorbeeld. Maar wat wil jij écht veranderen in jouw buurt? Denk aan een 
skatebaan, een plank bij de kinderboerderij voor kinderen in een rolstoel, een 
veiliger fietspad of het opknappen van het buurthuis. Maak daar een plan 
voor! Werk dat plan samen uit op een collage. Zorg dat jullie collage antwoord 
geeft op deze vragen: 

 • Wat wil je veranderen?
 • Waarom wil je dat? 
 • Als dit plan doorgaat, kun je dan alles doen? Of zijn er ook delen van  
    je plan die je niet kunt uitvoeren omdat je daar geen geld meer   
       voor hebt? 

Er zijn nog een paar dingen waar je aan moet denken voordat jullie de collage 
maken:

 1. Het plan mag van alles zijn: een evenement, een sportplek, of een  
     goed doel. Alles mag! 
 2. Het plan moet voor alle kinderen in Ede toegankelijk, nuttig of   
     gewoon fijn zijn.
 3. Kijk goed of alleen de gemeente met jullie plan te maken heeft.  
     Of zijn er ook nog andere organisaties zijn die iets van jullie plan  
     vinden of merken? Bijvoorbeeld het Wereld Natuur Fonds, Veilig  
     Verkeer Nederland of misschien wel jullie eigen school? 
 4. Hoeveel gaat jullie plan kosten? Verdeel de munten uit opdracht 2.1.  
     opnieuw. Aan welke onderdelen van het plan geven jullie de munten?  
 5. Hoe zorgen jullie ervoor dat alle kinderen in de hele gemeente Ede  
     straks weten van jullie plan? Hoe pakken jullie dat aan? Denk aan het  
     maken van reclame of het drukken van posters. 
 

2.3. Als ik de baas was ...  

Burgemeester worden… 
Dat klinkt heel mooi. En wat zou ik dan veranderen…?  

Op deze vraag gaf je al antwoord voorin dit werkboek. Misschien wil je nu 
wel iets anders. Maar wat je ook wilt, je kunt echt jouw dromen waarmaken! 

Als lid van het Kindercollege van de gemeente Ede kun je meedenken over wat 
er voor alle kinderen in Ede belangrijk is. En je kunt soms samen met de echte 

burgemeester van Ede op pad. Als Sinterklaas aankomt bij voorbeeld. 
Of als er een nieuw buurthuis geopend wordt. 

Leg uit… 
Maar lid van het Kindercollege word je niet zomaar. Daarvoor moet je wel goed uit 
kunnen leggen waarom je dat wilt. En dat kan hieronder. Vul de antwoorden op de 
vragen in. 

1. Zou je lid willen worden van het Kindercollege? 

2. Waarom? 

3. Over welke onderwerpen wil jij als lid van het Kindercollege iets zeggen?

4. Waarom over deze onderwerpen?  

Collage af? 
Geef hem aan de juf of meester. In de volgende les mogen jullie het plan 
voor de andere kinderen in de klas presenteren. En stemmen jullie samen 
met de hele klas voor het beste plan!    
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Een ketting 
Een burgemeester heeft soms een ketting om. Deze heeft hij om als er een officiële 
gebeurtenis is. Of bij de raadsvergadering. Deze ketting heet een ‘ambtsketen.’ Het 
Kindercollege krijg ook zo’n ketting. Hoe zou je willen dat die ambtsketen eruit ziet? 
Maak hieronder je eigen ontwerp! 

Praat mee en meld je aan!

Kun je niet wachten om dingen in jouw buurt te 
veranderen? En wil je heel graag kinderburgemeester 

of kinderwethouder worden? Wil je echt meepraten 
over wat er voor kinderen gebeurt in de gemeente 
Ede?  Geef je dan op voor het Kindercollege van de 

gemeente Ede! Vul daarvoor het formulier in en meld 
je aan! Je vindt het formulier in ‘Extra 3’ achterin dit 
werkboek. Vergeet niet aan je ouders te vragen of dit 

mag.  

Wist je dat… 
… je altijd met jouw 

ideeën naar het 
Kindercollege kunt? Mail 
je ideeën of vragen naar 
kindercollege@ede.nl. 

Wist je dat… 
De mensen in de 

gemeenteraad die dezelfde 
dingen belangrijk vinden bij 

elkaar in één partij zitten? Zo 
kunnen ze samenwerken om 
hun plannen waar te maken!

Wist je dat ...
… er ook regels zijn voor het dragen van de ambtsketen? Als de burgemeester 
de raadsvergadering voorzit, moet hij hem dragen. Maar hij mag hem thuis 
bijvoorbeeld niet om als hij daar gewoon zin in heeft.    
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Wist je dat… 
… de gemeente Ede 318, 62 km² groot 

is? De gemeente Arnhem is 101, 51 
km² groot. En heeft ongeveer 156.050 

inwoners. De inwoners van Arnhem 
hebben dus veel minder ruimte dan in 
Ede! Dat komt omdat onze gemeente 

veel bos en heide heeft. 
 

Les 3. Er zijn verkiezingen!

Wie heeft het beste idee? 
Je hebt samen met je klasgenoten een plan bedacht om iets te veranderen in jouw 
buurt. Nu kun je aan al je andere klasgenoten vertellen wat jullie hebben bedacht. 
Presenteer je plan! Schrijf hieronder op wat je gaat vertellen. Als iedereen zijn plan 
heeft gepresenteerd gaan jullie stemmen voor het beste idee van de klas.    

3.1 We gaan stemmen! 
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1

a b c

2

8

7

5

4

3

6

3

Je wil dat mensen op je 
kunnen stemmen bij de 
verkiezingen. 
Dat kan op 3 manieren. 

3.2 Hoe werken de verkiezingen? 

Je laat weten dat 
mensen op je kunnen 

stemmen

Je sluit je aan
bij een 

politieke partij

Je richt zelf een 
politieke partij op

Je levert een lijst in met 
mensen die gekozen kunnen 

worden
Je maakt reclame

voor je partij

Iedereen boven de 18 jaar 
krijgt een stempas in de 

brievenbus

Stemmen!

De stemmen 
worden geteld

De stemmen 
worden geteld

De zetels in de Raadzaal 
worden verdeeld!     
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1
Fatima en Freek gaan stemmen  … 

Zet de wolkjes hieronder in de goede volgorde. Zet daarvoor de letter 
dat bij het wolkje hoort op de juiste plek in de rondjes eronder. 

G. De mensen bij het stembureau 
tellen de stemmen die in de bus 

zitten. 

C. De postbode stopt de 
stempassen van Fatima en Freek in 

de brievenbus.

B. Fatima en Freek geven 
hun stempassen en hun 

identiteitsbewijzen aan de meneer 
achter de tafel. Dan krijgen ze hun 

stembiljet.

A. Fatima en Freek  
bedenken op wie ze 

willen stemmen.

D. Fatima en Freek gaan 
naar het stembureau.

H. Fatima en Freek 
kleuren met een rood 

potlood een bolletje in. 

F. Fatima en Freek doen de 
ingevulde biljetten in de 

stembus.

E. De uitslag van de 
verkiezingen wordt 

bekendgemaakt.

1 2 3 4 5 6 7 8

Naar de stembus!
In Nederland mag je stemmen als je 18 jaar bent of ouder. Om de verkiezingen 
eerlijk te laten verlopen zijn er regels. Iedereen krijgt precies hetzelfde stembiljet. 
Verder mag iedere kiezer maar één keer stemmen. Soms kun je iemand anders 
voor jou laten stemmen. Jij moet het wel goed vinden dat iemand dat doet. Als je 
voor iemand anders stemt heet dat ‘stemmen bij volmacht’. Een kiezer mag maar 
één hokje rood maken. Als er geen rood potlood ligt, dan mag je niet een blauw of 
groen potlood gebruiken. Doe je dat wel? Dan is je stem niet geldig. Je moet het 
stembiljet goed dichtvouwen en zelf in de stembus doen. De stembus zit goed dicht 
en niemand mag hem openmaken. Dat gebeurt pas aan het einde van de dag, om 
21.00 uur. Dan worden de stemmen geteld en weten we welke partijen er gewonnen 
hebben!

Welke uitspraak klopt? Kleur de bolletjes groen bij uitspraken die 
goed zijn. En maak de bolletjes rood bij de uitspraken die fout zijn. 

  Als je 17 jaar bent, mag je stemmen. 

  Je mag alleen stemmen met een rood potlood. 

  Je mag een vliegtuigje vouwen van je stembiljet 

  voordat je het in de stembus doet. 

  De stemmen worden aan het einde van de dag pas   

  geteld.

  Iemand anders mag nooit voor jou stemmen.

  Je kunt na 21.00 uur nog stemmen. 

Wist je dat ...
… er meerdere identiteitsbewijzen zijn die je mee kunt brengen als je gaat 
stemmen? Sommige mensen hebben een paspoort of een identiteitskaart. 
Maar een rijbewijs kan ook!

2
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Bonusles

Je weet nu al veel over de gemeente, de gemeenteraad, het college van 
burgemeester en wethouders en het Kindercollege. Nu ben jij zelf aan de beurt! 
Over welk thema moet het Kindercollege straks nadenken? Of wat vind je dat 
het Kindercollege móet weten voordat ze aan de slag gaan? Maak daar een flyer 
voor. Let op! Dit is niet hetzelfde idee als dat van les 2. Probeer met jouw flyer het 
Kindercollege te overtuigen om na te denken over jouw thema of standpunt! Let bij 
het maken van je flyer op de volgende dingen:

 •   Leg duidelijk je thema of standpunt uit. 

 •  Geef antwoord op de vraag waarom het Kindercollege daarover na  

     moet denken.

 •  Bedenk een slogan voor jouw thema of standpunt.

 •  Maak de flyer zo mooi mogelijk.

 •  Gebruik de flyer uit ‘Extra 2’ achterin dit werkboek. 

Wist je dat… 
de verkiezingen voor de Tweede 

Kamer precies hetzelfde gaan als in 
de gemeente? Dus daar kun je ook je 
mening geven door te stemmen. Kijk 

maar naar dit filmpje: 
http://bit.ly/2F2uv59.  

 

Extra 1:
Informatie van de gemeente zelf

Ede barst van de ambitie. Ede groeit! De gemeente, het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen 
vormen, met de regio FoodValley, een internationale topregio met toonaangevende  kennisinstituten 
in de wereld. Ede verbindt traditie en innovatie met elkaar. Het op de voormalige kazerneterreinen te 
vestigen World Food Center wordt de plek voor publiek en bedrijfsleven om alles over voedsel te leren 
en te delen. Naast food maakt de aanwezige natuur Ede ook bijzonder. 90% van Ede bestaat uit heide, 
bossen en groene gebieden. Ede staat voor duurzame ontwikkeling op vele terreinen.

Ede kenmerkt zich door veelzijdigheid. Een grote veelzijdigheid wat betreft inwoners, platteland en 
stedelijk gebied, een grote diversiteit aan woonmilieus en een zeer divers voorzieningenniveau. Van 
Het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum, een levendig centrum en vitale 
dorpskernen tot een bijzonder toeristisch aanbod en mooie bedrijven. Naast al deze uitstekende 
voorzieningen heeft Ede volop ambities.

Informatie van de gemeente
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De speerpunten voor deze ambities zijn vastgelegd in de Visie2025. Een visie die tot stand is gekomen 
na intensieve en interactieve sessies met burgers, bedrijven en instellingen. Centrale thema’s van 
de Visie2025 zijn Food, Citydeal: Voedsel op de stedelijke agenda, Levendig Centrum, Duurzaamheid, 
Buitengebied, World Food Center, Veluwse Poort & Stationsomgeving, Sport & Cultuur, KennisAs & Food 
en Sociaal krachtig Ede.  Stuk voor stuk interessante speerpunten met ieder een eigen dynamiek en 
potentie. Kortom… Ede is een ambitieuze gemeente die volop in ontwikkeling is.

Algemeen
Ede behoort met 113.265 inwoners in 2017 tot de 25 grootste gemeenten van Nederland. Naast Ede-stad 
met 72.400 inwoners bestaat de gemeente uit een aantal buitendorpen:

De afgelopen tien jaar is Ede flink gegroeid en Ede blijft groeien. De verwachting is dat Ede in 2025 
meer dan 120.000 inwoners telt. Ede-stad is ‘stads’ en heeft de ambitie nog stedelijker en levendiger te 
worden. Het buitengebied is dorps. Ieder dorp met een eigen karakter: Harskamp en buurtschap De Valk 
bijvoorbeeld met een agrarisch karakter en een dorp als Bennekom waar ook veel mensen ‘van buiten 
Ede’ nieuwe woongemeenschappen hebben gevormd. Ede-stad en het buitengebied vullen elkaar goed 
aan. De gemeente heeft natuur, rust en ruimte, maar ook levendigheid en stedelijke voorzieningen. 

In de gemeente Ede wonen mensen met uiteenlopende achtergronden naast elkaar. Dat gaat goed want 
de inwoners van Ede hebben een sociaal hart.
Het sociaal domein kenmerkt zich door een fijnmazig zorgnetwerk met veel vrijwilligers- en 
welzijnsinitiatieven. Cliënten hebben een grote keuzevrijheid. De zorg wordt dichtbij in wijk, buurt of 
dorp georganiseerd. 

De gemeente Ede werkt gebiedsgericht. De gemeente ondersteunt actief vernieuwende 
bewonersinitiatieven. De wijken Veldhuizen en Ede-Zuid hebben daarbij onze bijzondere aandacht, 
gelet op de kwetsbare sociale structuur en de openbare orde-incidenten in het (recente) verleden. Het 
buitengebied kent daarnaast zijn specifieke plattelandsproblematiek. 

Eén van de uitdagingen waar Ede de komende jaren mee te maken krijgt, is de omvangrijke teruggang 
in het aantal agrarische bedrijven. Dit heeft mogelijk consequenties ten aanzien van functiewisseling, 
schaalvergroting, milieu, landschaps- en toeristische waarde.

Ede kent een relatief lage werkloosheid en een hoge arbeidsparticipatie. Ede kent een robuuste 
werkgelegenheidsstructuur, met 55.900 arbeidsplaatsen verdeeld over veel sectoren. Ede kent 
opvallend veel zzp’ers. We werken samen met andere gemeenten in een eigen arbeidsmarktregio. 
Zakelijke dienstverlening en zorg zijn de grote sectoren. Op de verschillende bedrijventerreinen is een 
variëteit aan grote en kleine bedrijvigheid te vinden. Grote bedrijven zijn bijvoorbeeld bloemenveiling 
Plantion, Riedel en Deli XL. In de regio is een concentratie aanwezig van voedselproductie (zowel 
agrarische sector als industrie) en kennisinstituten, zoals NIZO. 

Ede ligt centraal in Nederland en is goed bereikbaar via de weg en het openbaar vervoer. In de nabije 
toekomst stoppen 12 intercity’s per uur op het vernieuwde station Ede-Wageningen en zijn Randstad, 
Schiphol, maar ook Duitsland binnen handbereik. 
Het grondgebied van Ede bestaat uit veel groen, een groot deel van het grondgebied bestaat uit bossen 
en natuurlijk gebied. Het Nationale Park De Hoge Veluwe ligt grotendeels op Edes grondgebied. 

Ede is in ontwikkeling, zowel in de stad als in het buitengebied. Deze ontwikkeling heeft een duurzaam 
karakter. Dit sluit aan bij onze ambitie om tot de top van duurzaamste gemeenten te gaan horen. 

World Food Center 
Het World Food Center (WFC) opent in 2017 zijn poorten op het terrein van de voormalige 
Mauritskazerne. In het WFC ontmoeten bedrijven, consumenten en kennisinstellingen elkaar om kennis 
te creëren en te delen. Het wordt een centrum voor voedselinnovatie, labs en experience. Bezoekers 
ervaren zelf met al hun zintuigen hoe voedsel wordt geproduceerd, bewerkt, getransporteerd en 
gegeten. 

Regio FoodValley
 • 2600 foodgerelateerde bedrijven
 • 85% van de Nederlandse onderzoekskennis op het terrein van agrofood in een
      straal van 30 kilometer
 • meer dan 14.000 WO- en HBO-studenten (20.000 in 2020) - 1,7% banengroei in       
    de periode 2008 – 2013   ondanks de economische crisis

KennisAs Ede-Wageningen 
De KennisAs Ede-Wageningen, gelegen in de Regio FoodValley, is hét kloppend hart van 
kennisontwikkeling, innovatie en toepassing op het gebied van agrofood. In het gebied werken overheid, 
onderwijs en bedrijven samen aan innovatieve oplossingen voor wereldwijde voedseluitdagingen: 
een betere, duurzame en veilige voedselproductie bij een voortdurend groeiende wereldbevolking. 
Het gebied KennisAs vormt de verbinding tussen Wageningen UR met het Business- en Sciencepark 
Wageningen, de Kenniscampus Ede en het World Food Center.
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Extra 2: 
Mijn flyer voor het Kindercollege

Extra 3: inschrijfformulier Kindercollege
Je wilt meedenken over wat er in jouw buurt gebeurt. En je wilt graag dingen 
veranderen zodat de gemeente Ede een fijne plek blijft voor iedereen om te 
wonen. Daarom meld je je aan als lid van het Kindercollege. Wat leuk! Vul dan 
de antwoorden op de vragen op de achterkant van deze bladzijde in. Je hoort 
binnenkort of je uitgekozen wordt… 

 Stuur je ingevulde formulier naar :

  kindercollegecommissie@ede.nl of naar: 

  Gemeente Ede
  T.a.v. het Kindercollege
  Antwoordnummer 40
  6710 VB EDE
 
  Heb je ideeën en adviezen voor het Kindercollege?
   E-mail dan ook naar kindercollegecommissie@ede.nl. 
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1. Ik woon in de gemeente Ede.
o Ja 
o Nee

2. Ik zit in groep 7 of 8 van een basisschool in de gemeente Ede.
o Ja 
o Nee

3. Ik vind het leuk als andere mensen naar mij kijken of luisteren. 
o Ja 
o Nee

4. Ik vind het leuk om met andere kinderen te praten en samen tot   
 oplossingen te komen. 
o Ja 
o Nee

5. Ik vind het leuk om voor andere kinderen op te komen. 
o Ja 
o Nee

7. Mijn ouders vinden het goed dat ik me inschrijf voor het Kindercollege. 
o Ja 
o Nee

8. Ik wil lid worden van het Kindercollege omdat: 

9. Wat ik wil veranderen in de gemeente Ede is: 

naam: 
adres:
leeftijd:
telefoonnummer:
groep:
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Colofon
Een uitgave van 
gemeenteraad Ede & 
Loo van Eck

Heb je ideeën of vragen voor 
het Kindercollege? Mail dan 
naar: 
kindercollegecommissie@ede.nl 

Of stuur een brief naar:
Gemeente Ede
T.a.v. het Kindercollege
Antwoordnummer 40
6710 VB EDE
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