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De verhalen
Vinden mensen dat zij in hun buurt, wijk, of 

dorp goed samen leven? Veel was al bekend uit 

onderzoek en ervaring. Maar persoonlijke verhalen 

waren belangrijk om er nog meer betekenis aan 

te geven. Daarom gingen wijkwerkers, bewoners, 

trainees, beleidsmedewerkers en raadsleden 

vanaf mei 2018 op pad in de vier gebieden van 

Ede: Ede Centraal, Veldhuizen-Kernhem, Ede-

Zuid en Bennekom en De Dorpen. Zij knoopten 

op allerlei manieren en plekken het gesprek aan 

met bewoners en ondernemers. Gedreven door 

echt willen weten hoe mensen hun leefomgeving 

ervaren, waar ze zich voor inzetten, trots op zijn, 

zich zorgen over maken. Tijdens wandelingen, bij 

de voetbalkooi, in het winkelcentrum, tijdens een 

bewonersavond, in de klas, bij de supermarkt, op 

de kenniscampus, tijdens een informatiemarkt, 

gewoon op straat, werden heel veel gesprekken 

gevoerd. De uitwisseling van de verhalen heeft 

het contact tussen bewoners, wijkwerkers en 

beleidsmedewerkers verstevigd. De Gebiedsagenda 

is een Samenwerkingsagenda geworden. 

Wegwijzer
De Gebiedsagenda is een wegwijzer die 

aangeeft waar mensen die betrokken zijn bij 

Ede-Centraal in de periode 2019-2023 naartoe 

werken. Uit de vele verhalen die in 2018 zijn 

gedeeld, werden rode draden getrokken. Ze zijn 

ontwikkelopgaven genoemd. Om aan te geven 

dat het veelomvattende onderwerpen zijn waar 

betrokkenen zich hard voor maken. Wijkwerkers 

investeren hierin samen met bewoners en 

bewonersnetwerken. Ze bouwen ermee voort op 

allerlei activiteiten en initiatieven die bijdragen aan 

meedoen in de samenleving. Zodat de kwaliteiten 

van het gebied worden versterkt. En wordt 

ingespeeld op de trots die er is om juist hier in 

Ede-Centraal te wonen, te werken en te leven. De 

gebiedsagenda is een uitnodiging aan iedereen om 

bij te dragen aan de ontwikkelopgaven. Belangrijk is 

om deze in samenhang te bezien. Ieder jaar wordt 

een jaarplan opgesteld met concrete acties waar de 

mouwen voor worden opgestroopt. 

Onze kijk op samen bouwen
De Edese samenleving wordt er beter van wanneer 
we er samen aan bouwen en verantwoordelijkheid 
nemen. De aanpak in wijken, buurten en dorpen is 
integraal. Medewerkers van de gemeente werken 
samen over beleidsterreinen heen aan opgaven. 
Die gaan over alle onderwerpen waar bewoners, 
ondernemers, verenigingen, vrijwilligersorganisaties 
en partners in de wijkteams, sociale teams 
en het interventieteam aan willen en moeten 
werken. Duurzaamheid is het uitgangspunt. 
Duurzame relaties met elkaar en openstaan 
voor vernieuwende ideeën die bijdragen aan de 
samenleving die we willen zijn. 

Zo werkt het:
•  de gemeente ondersteunt actief initiatieven waar 

de lokale gemeenschap profi jt van heeft;

• initiatiefnemers wegen alternatieven af en 
betrekken daarbij hun omgeving;

• wijkwerkers vanuit welzijn, wonen, zorg, veiligheid 
staan klaar om te organiseren wat nodig is;

• gemeente en wijkwerkers zijn continu in gesprek 
met bewoners en ondernemers over de kwaliteit 
van zorg en dienstverlening. 

Bewoners en ondernemers hebben invloed op wat 
er in hun gebied gebeurt. Waarbij we zowel recht 
doen aan de eigen identiteit van buurten, wijken, 
dorpen, als bewoners meenemen in ontwikkelingen
die voor heel Ede en de regio kansen bieden. 
De gebiedsmanager van de gemeente volgt de 
initiatieven en projecten in het Jaarplan van de 
wijkwerkers, koppelt mensen en organisaties aan 
elkaar. En staat stil bij de leerervaringen. 

Alles wat we doen is gekoppeld aan de ontwikkelopgaven per gebied, niet 
aan organisaties. Bewoners krijgen steeds meer te maken met food en 
duurzaamheid. Het zijn thema’s waar de gemeente Ede voor kiest en waar 
steeds meer ondernemers en bewoners iets in willen betekenen. Daarom 
staan ze in deze Gebiedsagenda als gezamenlijke opgaven. 

FOOD

Ede kiest voor Food als 

economische motor voor de hele 

gemeente. De ambitie is om dit 

thema met bewoners te vertalen 

naar de dagelijkse praktijk. Denk 

aan initiatieven op het gebied van 

gezonde leefstijl en sport en van 

eetbaar groen en voedsel in de 

openbare ruimte. 

Zie www.watfoodvoorededoet.nl. 

DUURZAAMHEID

Bewoners hebben op allerlei 

manieren te maken met de 

overgang naar duurzame 

energiebronnen en de 

klimaatopgave. Of het nu 

gaat om energiebesparing, 

wijken die van het aardgas 

gaan, of om het stimuleren 

van de fi ets en maatregelen 

om de klimaatverandering 

aan te kunnen. De gemeente 

ondersteunt initiatieven waar de 

lokale gemeenschap profi jt van 

heeft.  

EDEDoet!

Via www.ededoet.nl kunnen 

initiatiefnemers geld ophalen, 

vrijwilligers werven en middelen 

verzamelen om hun initiatieven 

te kunnen uitvoeren. Vele actieve 

bewoners dragen zo bij aan 

nog mooiere, leukere en betere 

straten en buurten, gestimuleerd 

door de wijkwerkers. 

Colofon
Dit is een uitgave van de gemeente Ede, 

opgesteld met wijkwerkers, gevoed door 

verhalen van bewoners en ondernemers.

Najaar 2018

Samen bouwen geeft energie; participatie!
Het is een continue beweging van ‘Binnenstebuiten’ en Buitenstebinnen’. 
En een opstelling en werkwijze waar we elkaar in vinden en versterken.  

Signalen en initiatieven uit 
de samenleving opsnuiven

Ontdekken door te doen, 
bijvoorbeeld in proeftuinen

Beleid toetsen 
en ontwikkelen

Actie 
ondernemen
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Nieuwsgierig 

Netwerkend  

Open 

Transparant 

Ieders stem wordt gehoord  

Persoonlijk en dichtbij 

Vindplaatsgericht  

Ondernemend  

Gebiedsagenda = Samenwerkingsagenda



Bosrand

Zeeheldenbuurt

Indische buurt

Vogelbuurt

Bloemenbuurt

Klaphek

Beatrixpark

Stations-
buurt

Burgemeestersbuurt

Komponistenbuurt

Centrum

Kazerneterrein

Wijkwerkers maken zich met 
bewoners(groepen) in Ede-Centraal 
hard voor vier ontwikkelopgaven. 
Ze hangen met elkaar samen. En 
dragen bij aan de visie van Ede, de 
programmadoelen en het bestuurs-
akkoord 2018-2022. 

Veilig en welkom 

Integreren is meer dan taal alleen. Als 
taalmaatje bij Vluchtelingenwerk zie ik 
hoe belangrijk het is dat statushouders 
bouwen aan een netwerk en de buurt 
hen leert kennen.  

Een veilig gevoel is essentieel om je 
thuis te voelen. Een aantrekkelijke 
openbare ruimte draagt daaraan 
bij. De bejegening van mensen 
versterkt het gevoel van welkom zijn 
in de buurt: geaccepteerd worden, 
elkaar leren kennen, weten bij wie 
je terecht kunt. Daarom wordt 
energie gestoken in veiligheid en 
gastvrijheid, waarbij bewoners de 
agenda mede bepalen. Signalen 
over onveiligheid en uitsluiting 
worden met voorrang opgepakt.

•  Het wijkteam pakt  signalen over 
veiligheid met voorrang op. We 
vragen aandacht voor Whatsapp 
buurtpreventie, want de inzet van 
bewoners  is belangrijk voor een 
veilige omgeving. Preventieteams 
richten zich naast overlast en 
inbraakpreventie ook op voorlichting, 
bijvoorbeeld over babbeltrucs. 
Buurtapps, zoals Nextdoor, zijn 
een welkome aanvulling. Om de 
alertheid en meldingsbereidheid 
van buurtbewoners te vergroten, 
zorgen we ervoor dat zij weten waar 
ze signalen kunnen melden en dat 
de melder te horen krijgt wat er met 
het signaal is gedaan. We richten 
de schijnwerpers op ondermijning 
om meer inzicht te krijgen in hoe 
dit speelt in de buurten, zeker bij 
kwetsbare groepen.

•  We maken ons sterk voor een buurt 
waarin alle inwoners zich welkom 
voelen en er mogen zijn. Iedereen 
maakt deel uit van de gemeenschap. 
We vinden gastvrijheid een belangrijk 
uitgangspunt. Het gaat om aspecten 
die voor iedereen gelden: je welkom 
voelen, waardering krijgen, iets nuttigs 
kunnen doen en eigen keuzes kunnen 
maken. Hier ligt een uitdaging voor 

de hele buurt en het wijkteam: hoe 
kunnen we er met elkaar voor zorgen 
dat iedereen zich welkom kan voelen 
in onze buurt, inclusief jongeren, 
jonge statushouders en dak en 
thuislozen? We motiveren bewoners 
om elkaar op een positieve manier 
aan te spreken op onprettig gedrag, 
zoals te hard rijden, fout parkeren 
en hondenpoep. Of het gedrag van 
groepen op straat. 

 We stimuleren de komst van een 
niet-digitaal informatiepunt op een 
toegankelijke locatie. Een gastvrije 
plek voor iedereen waar getrainde 
vrijwilligers dagelijks horen wat er 
speelt in de wijken en wat (extra) 
aandacht verdient.   

Iedereen doet mee 
en draagt bij

Ik heb goed contact met mijn buren. 
Zo help ik mijn 93-jarige buurman met 
boodschappen. Laatst zei ik wel tegen 
hem: Jan, ik doe er wat langer over, 
want ik heb een rollator.

Iedereen zet zich in op een manier 
die hem of haar past. Bewoners 
kennen hun buurt en hun 
buurtgenoten. Velen staan klaar 
voor hun buren, of zetten zich op 
andere manieren actief in voor de 
buurt en in verenigingsverband. 
Vanuit een sterke overtuiging dat 
het vanzelfsprekend is om naar 
elkaar om te zien. De wijkwerkers 
trekken met buurtbewoners op. 
Zij hebben oog en oor voor wat 
er is en gaandeweg ontstaat. Zij 
haken aan bij bewonersinitiatieven, 
stimuleren en faciliteren.    

•  We vinden het belangrijk om nog 
beter te weten wat het DNA is van een 
buurt: wat de ontstaans-geschiedenis 
is, wat er leeft onder een diverse 
groep bewoners en wat de buurt 
verder kan brengen. Daar krijgen 
we zicht op wanneer we blijvend 
in gesprek zijn. De wijkwerkers 
investeren in informeel, laagdrempelig 
contact zonder een vooropgezette 
agenda. Ze zijn in gesprek met elkaar 
en met bewoners(initiatieven), (maat-
schappelijke) ondernemers, vereni-
gingen en vrijwilligersorganisaties. 
Zodat mensen en organisaties 
‘bekenden’ van elkaar worden.
En elkaar bewegen tot meedoen. 

Wijkwerkers bieden ruimte aan 
initiatieven en blijven tegelijkertijd heel 
nabij als verbinder tussen groepen en 
belangen. 

•  We versterken deze beweging van 
onderop, waarbij buurtbewoners 
zich inzetten voor hun buren en 
hun buurt. We gaan onverminderd 
door met het stimuleren van buurt-
georganiseerde initiatieven. Want 
activiteiten als buurtbarbecues, jeu de 
boules, voetbal, koningsdag, burendag 
worden enorm gewaardeerd. 
Bovendien gaan we op zoek naar 
sleutelfi guren en georganiseerde 
vrijwilligersgroepen. Dit zijn de 
kartrekkers en rolmodellen die 
onderlinge betrokkenheid stimuleren. 
En zo een belangrijke bijdrage leveren 
aan een nog leukere en fi jnere buurt. 
Die bijdragen hoeven overigens niet 
altijd gratis en voor niks te zijn. De 
weg wijzen is belangrijk. Want niet alle 
bewoners en organisaties zullen even 
goed zicht hebben op activiteiten en 
voorzieningen. We vragen hen zelf 
hoe zij daar beter mee bekend willen 
raken. 

•  We bese� en dat niet iedereen in 
dezelfde mate mee kan doen, of 
initiatiefnemer kan zijn. Wijkwerkers 
stappen actief op bewoners af en 
reiken hen waar nodig de helpende 
hand.  Ze gaan in gesprek met 
bewoners van Ede-Centraal om de 
mogelijkheden te verkennen van 
georganiseerde burenhulp en hieraan 
een impuls te geven. 

•  We hebben oog voor de wensen en 
mogelijkheden van ouderen, jongeren 
en kwetsbare groepen. 

 Ouderen. Wijkwerkers stimuleren 
en steunen ideeën over 
voorzieningen voor ouderen die 
thuis wonen en zorg en contact 
in en om huis zoeken. Daarbij 
luisteren zij ook naar de wensen 
voor collectieve voorzieningen 
en de toegankelijkheid en 
bereikbaarheid daarvan. Bijvoorbeeld 
een boodschapvoorziening, een 
ontmoetingsplek in de fl at, of een 
buurtbus die haalt en brengt naar een 
activiteit. Een aantal zorgcomplexen 
wil een actievere rol spelen in de buurt 
met een brasserie, of een inloop. Het 
wijkteam sluit aan bij deze energie 
en stimuleert ook andere nieuwe 
collectieve voorzieningen.

Jongeren. Wijkwerkers hebben 
contact met de jongerengroepen. 
Zij staan voor een positieve aanpak 
waarin kinderen en jongeren met en 
van elkaar leren. Jongeren kunnen 
elkaar onderling helpen. Daarom 
investeren we in rolmodellen en 
jongerennetwerken. We houden zo 
nog beter een vinger aan de pols als 
het gaat om bijvoorbeeld meiden met 
problemen, thuiszitters, of signalen 
van radicalisering. Ook ouders, 
buurtbewoners, familieleden, leraren, 
sportcoaches enzovoort dragen bij 
aan de persoonlijke ontwikkeling van 
de opgroeiende jeugd. Gedeelde 
verantwoordelijkheid is het 
uitgangspunt: ‘it takes a village to 
raise a child’. Wijkwerkers breiden de 
samenwerking uit richting scholen en 
de jeugdgezondheidszorg. Om er op 
tijd bij te zijn en met oog voor ieders 
mogelijkheden en doelstellingen 
te bouwen aan een preventieve 
jongerenaanpak.

 Kwetsbare groepen. Meedoen 
moet wel kunnen. Niet iedereen 
kan volledig op eigen kracht 
varen, de regie houden, zijn 
netwerk inschakelen. Denk aan 
dak- en thuislozen, verslaafden, of 
verwarde personen. Zij horen er 
vanzelfsprekend bij en hebben recht 
van spreken. Wijkwerkers hebben 
aandacht voor hun levensverhalen 
en ondersteuningsbehoeften. Een 
voorbeeld om op voort te bouwen is 
ZieZo Ede Schoon, een initiatief voor 
dak- en thuislozen.  

Ontmoeting voor 
en door bewoners

In de Indische Buurt ontmoet ik 
gemakkelijk mijn buurtgenoten. Je 
komt elkaar tegen op straat, maar ook 
bij het Heidebloempje en bij de Ko�  e-
luitjes.  

Ede wil een stad zijn van 
ontmoeten en verbinden. Met 
straten, buurten, wijken en dorpen 
waar mensen profi teren van elkaars 
kennis en kennissen. Zodat zij 
elkaar op allerlei manieren weten 
te vinden voor informatie en 
advies, het organiseren van hulp, 
het nemen van initiatief en het 
meedoen aan activiteiten.

De stip op de horizon is een 
samenhangend netwerk van (digitale) 
ontmoetingsplekken waar steeds meer 
mensen deel van uitmaken en aan 
bijdragen met activiteiten die zij zelf 
organiseren, gesteund en gefaciliteerd 
door de wijkwerkers. We denken daarbij 
ook aan initiatieven die het aanbod 
en de kwaliteiten van buurtbewoners 
vindbaar, toegankelijk, uitnodigend, 
bruikbaar en bruisend maken.

•  Er zijn al veel ontmoetingsplekken. 
Ze drijven op de verbindende kracht 
van bewoners, zoals de Kolk, Meet-
Inn, Careander, de hondenspeeltuin, 
moestuin op de Ganzenweide 
en de speeltuin de Korenbloem. 
We nodigen bewoners uit om 
ontmoetingsplekken om te vormen 
tot eigentijdse plekken die recht doen 
aan de leefsituaties en leefstijlen 
van een diverse groep mensen. 
Ook plekken in de buitenruimte die 
uitnodigen om elkaar te ontmoeten 
en te bewegen. Denk daarbij 
aan een bankje in het park, een 
hondenspeelplek of buitensportplek. 
In deze lijn stimuleren we mensen die 
de wens hebben uitgesproken van 
een eigen ontmoetingsplek. Zoals 
inwoners van Ede-Oost, dak- en 
thuislozen en jongeren.  

•  Daarnaast zijn er digitale 
ontmoetingsplekken zoals 
www.centrede.nl,

  www.ede-west.nl, 
www.voorelkaarinede.nl. Wijkwerkers 
zijn erop gericht om wat er is sterker 
te maken en meer van bewoners zelf. 

De buitenruimte 
is van iedereen

Omdat wij meer willen dan de 
gemeente kan bieden, helpt onze buurt 
mee met het opruimen van zwerfafval 
en het aantrekkelijker maken van de 
speeltuin. 

De buitenruimte is de huiskamer 
van de buurt: toegankelijk, 
aantrekkelijk, schoon, heel en 
veilig voor alle leeftijdsgroepen. 
Het betekent nauw aansluiten 
bij het diverse en intensievere 
gebruik van de buitenruimte en 
de gebruikerswensen. Plannen 
worden met bewoners gemaakt en 
uitgevoerd.

•  We stimuleren en steunen 
initiatiefnemers die bijdragen 
aan een buitenruimte voor 
iedereen. Zo ontstaan 
nieuwe ontmoetingsplekken, 
hondenspeelplekken, moestuinen 
enzovoort. EdeDoet! werkt daarbij 
als een steen in de vijver: steeds 
meer mensen komen zelf met een 
voorstel, of haken aan bij het initiatief 
van anderen.  

•  We nodigen bewoners vroegtijdig 
uit om te participeren bij 
vernieuwingsplannen, zoals in de 
Kolkakkerbuurt, Wethoudersbuurt, 
het Kazerneterrein, het centrum en 
het SOMA-terrein. Het verschilt per 
plan hoe de buurt betrokken wordt 
en welke rol bewoners innemen.    

•  Bewoners vragen aandacht voor de 
inrichting en de kwaliteit van het 
onderhoud van de buitenruimte in 
Ede-West. We pakken de handschoen 
op om de huidige actieve groep 
groter te maken en om nieuwe 
groepen te bereiken. Zodat steeds 
meer bewoners zich mede-eigenaar 
gaan voelen van de buitenruimte in 
hun straat, buurt en wijk. 

 Afvalcoaches brengen het 
onderwerp afval en zwerfafval onder 
de aandacht bij buurtbewoners. 
We koppelen dit aan bestaande 
activiteiten in de buurt of aan 
scholen. 

Ontwikkelopgaven Ede-Centraal

Ede-Centraal
Ede-Oost
Ede-Centrum
Ede-West

Bron: BRP gemeente Ede   
Leefbaarheidsmonitor, gemeente Ede   

0-17 jaar 
[2018]

13,5%
8,5%

18,8%

18-64 jaar
[2018]

58,8%
68,5%
61,1%

% 65+ jaar
[2018]

27,7%
23,1%
20,1%

Rapportcijfer leefbaarheid 
in eigen buurt [2017]

7,7
7,3
7,4

Totaal aantal inwoners 
[2018]

6855
3685

15065

Ede-Centrum, inclusief Bospoort 
Het centrum van Ede is een gevarieerd 
gebied waar wonen, werken, winkelen 
en ontspannen samenkomen. 
Edenaren ontmoeten elkaar graag in 
het Stadspark en op het Museumplein 
en het Marktplein. Het Centrum 
is een plek waar mensen van alle 
leeftijden en achtergronden elkaar 
tre� en. Ook kwetsbare groepen 
met heel verschillende kenmerken. 
Dat leidt soms tot overlast. De vele 
ontmoetingsplekken hebben een 
belangrijke huiskamerfunctie, zoals 
het Marktplein, de Meet-Inn en De 
Boshoek. Verenigingen zoals BEC en 
SBE houden bewoners en winkeliers 
op de hoogte van de ontwikkelingen 
in het Centrum en dragen bij aan 
discussies over de toekomst van het 
gebied. Het Programma Levendig 
Centrum speelt daarin een centrale rol. 
De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan helpt 
om samen de veiligheid in het gebied te 
behouden en te verbeteren.          

Ede-Oost
Deze wijk bestaat uit de 
Stationsbuurt, Burgemeestersbuurt, 
Komponistenbuurt, Bosrand en de 
nieuwbouw op de Kazerne-terreinen 
waar allerlei woonmogelijkheden 
worden gecreëerd. De behoefte aan 
ontmoeting is op de Kazerneterreinen 
groot. In de overige buurten wonen 
veel ouderen die het belangrijk vinden 
dat de voorzieningen (bushaltes, 
winkels) behouden blijven. De 
bewoners van het sociaal pension 
onderhouden een goede relatie met 
de buurt, waardoor zij zich op hun plek 
voelen. ABEO, de belangenvereniging 
van de Burgemeestersbuurt en het 
Kazerneterrein, zet onderwerpen 
op de gemeentelijke agenda om de 
leefbaarheid te versterken. 

Ede-West
Zes buurten vormen deze wijk: 
Zeeheldenbuurt, Indische Buurt, 
Vogelbuurt, Bloemenbuurt, Klaphek 
en Beatrixpark. De wijk kenmerkt 
zich door een mix van koop- en 
huurwoningen, zorgcomplexen, het 
Marnix College, een winkelcentrum 
aan het Rozenplein en een 
bedrijventerrein. In de buurten zijn 
de kerken, zorgverleners en heel veel 
bewoners bezig met mooie initiatieven. 
Ze realiseren ontmoetingsplekken in 
de buitenruimte, zoals moestuinen, 
bankjes en speeltuinen. Maar ook 
activiteiten in bijvoorbeeld Buurthuis 
De Kolk en andere 
verenigingsgebouwen. Parkeeroverlast 
en de kwaliteit van de openbare ruimte 
zijn onderwerpen die hier leven. 


