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Respons van de online-peiling omgevingsvisie
Bij de online-peiling omgevingsvisie is gebruik gemaakt van een open link naar de vragenlijst. Met het uitzetten van de vragenlijst online en via social media
worden bepaalde groepen veel meer bereikt dan andere groepen. Duidelijkst is de ondervertegenwoordiging van ouderen. De respondenten die de peiling
hebben ingevuld, voelen zich al betrokken bij dit onderwerp. Bij keuze voor online (open link) en vooral via social media worden vooral bepaalde groepen
binnen de bevolking bereikt. Relatief weinig ouderen (logisch gezien de social media en online) en vooral minder 75-plussers hebben de vragenlijst ingevuld.
Ook jongeren (jonger dan 30 jaar) zijn enigzins onder vertegenwoordigd. Vooral veel 30-50-jarigen met gezin (ong. 49% met kinderen) hebben deelgenomen
aan de online peiling. Voor de interpretatie van de resultaten is dit belangrijk om mee te nemen. Deze peiling is niet geheel representatief voor alle inwoners
van de gemeente Ede. En kunnen geen al te zwaarwegende conclusies verbonden worden aan deze peiling, omdat met deze peiling niet alle verschillende
groepen in de bevolking zijn bereikt.

Observaties

644

Status

Totaal

0Niet geantwoord

0Geweigerd

10Incompleet

634Compleet



 

Representativiteit 
 

uitkomst online peiling   Leeftijdsverdeling - Ede (2020)  

Jonger dan 18 jaar 0,5%  Jonger dan 18 jaar 22% 

18 t/m 29 jaar 15%  18 t/m 29 jaar 16% 

30 t/m 49 jaar 43%  30 t/m 49 jaar 24% 

50 t/m 64 jaar 30%  50 t/m 64 jaar 20% 

65 t/m 74 jaar 9%  65 t/m 74 jaar 10% 

75 jaar en ouder 2%  75 jaar en ouder 8% 
 
 

uitkomst online peiling   huishoudensverdeling  - Ede 
(2020) 

 

Eenpersoonshuishouden 11%  Eenpersoonshuishoudens 34% 

Paar zonder kinderen 20%  Huishoudens zonder kinderen 30% 

Samenwonend (gehuwd of ongehuwd) 
zonder thuiswonend(e) kind(eren) 

16%  

  

Samenwonend (gehuwd of ongehuwd) 
met thuiswonend(e) kind(eren) 

49%  Huishoudens met kinderen 35% 

Anders, namelijk ... 4%    

 
 
 
 

uitkomst online peiling   wijkverdeling - Ede (2020)  

Ede-Oost 16%  01 Ede-Oost 8% 

Ede-West 7%  02 Ede-West 13% 

Ede-Veldhuizen 7%  03 Ede-Veldhuizen 12% 

Kernhem 5%  04 Kernhem 5% 

Veluwse Poort 2%  05 Veluwse Poort 1% 

Ede-Zuid 14%  10 Ede-Zuid 10% 

Maandereng 5%  11 Maandereng 6% 

Rietkampen 3%  12 Rietkampen 7% 

Bedrijventerrein 0,2%  13 Bedrijventerrein 0,2% 

Buitengebied Ede-Stad 6%  20 Buitengebied Ede-Stad 2% 

Bennekom 10%  30 Bennekom 13% 

Lunteren 12%  40 Lunteren 12% 

Ederveen 3%  50 Ederveen 3% 

De Klomp 0,2%  60 De Klomp 0,4% 

Harskamp 3%  70 Harskamp 3% 

Wekerom 2%  80 Wekerom 2% 

Otterlo 3%  90 Otterlo 2% 

Ik woon niet in gemeente Ede 1%  
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Keuzemogelijkheden
Welke keuzes maakt u voor de toekomst van Ede? U kunt uw mening geven over 26 stellingen die in zeven thema’s zijn ingedeeld. Bij elke stelling zijn er
ten minste twee antwoorden waaruit u een keuze moet maken.

Vink uw keuze bij de stellingen aan. Soms kan het lastig zijn om één keus te maken uit de opties. Misschien spreken meerdere opties aan, of geen. Ook dan
vragen wij u een keus maken. Bij sommige stellingen kunt u meerdere opties aanvinken. Dit staat dan bij de stelling aangegegeven. Ook hierbij is het
belangrijk om een keuze te maken. Kies hierbij de opties aan die u belangrijk vindt.
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Natuur en groen
De gemeente Ede heeft met de Veluwe en de Vallei veel natuur en groen. Het klimaat verandert en er komen meer mensen in Ede wonen. Steeds meer
planten en dieren hebben het moeilijk, ook door vervuiling.

Observaties

634

Bij groen in dorp of stad kies ik voor:

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

59.5%

40.5%

0%

25%

50%

75%

100%

een plantsoen of parkje dichtbij (en bv minder parkeerplaatsen) een groot park of natuurgebied verder weg

Observaties

634

De natuur:

Meerdere antwoorden mogelijk

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

49.1%

79.5%

4.3%
8.5%

39.7%

0%

25%

50%

75%

100%

alleen voor natuur behouden gebruiken voor kleinschalige recreatie
(wandelen, mountainbiken)

verder ontwikkelen voor grootschaliger
toerisme (hotels)

gebruiken voor zonnevelden of
windenergie

de landbouw moet meer ruimte geven
aan natuur (minder intensieve veeteelt,

meer water en groen)
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Observaties

634

We beschermen de natuur door

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

73.7%

26.3%

0%

25%

50%

75%

100%

bij de bouw rekening te houden met bestaande en nieuwe natuur. Ook als dat minder ruimte geeft
voor bedrijfsterreinen en woningen.

minder intensieve veeteelt te bedrijven
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Sociaal en gezond
Onze leefomgeving heeft invloed op onze gezondheid en hoe we samenleven in Ede. Denk bijvoorbeeld aan schone lucht, ruimte voor sport, ontmoeten en
recreatie.

Observaties

634

Ontmoetingsplekken (buurthuis, kerk, bibliotheek, sportkantine, etc.) in stad en dorp

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

25.4%

49.7%

24.9%

0%

25%

50%

75%

100%

vind ik belangrijk voor mezelf vind ik vooral voor mijn naasten en anderen belangrijk vind ik vooral belangrijk voor de zelfredzaamheid van senioren

Observaties

634

Voor sporten en bewegen kies ik:

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

75.9%

5.5%
18.6%

0%

25%

50%

75%

100%

wandelen of fietsen in de directe woonomgeving sporten op een sportpark met meerdere sportfuncties sporten in club of vereniging of in groepsverband

Observaties

634

Stimuleren van de verkoop van gezond voedsel, duurzaam geproduceerd in onze regio

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

74.6%

25.4%

0%

25%

50%

75%

100%

is belangrijk: om mensen te helpen gezondere keuzes te laten maken is niet belangrijk: mensen zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze willen eten/drinken
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Observaties

634

Om de lucht schoner te maken, gaan we

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

46.1%

53.9%

0%

25%

50%

75%

100%

het stoken van hout in open haarden en houtkachels verminderen de intensieve veehouderij verminderen
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Woningen en voorzieningen
Onze bevolking groeit en dus zijn meer mensen op zoek naar een betaalbaar huis in een fijne buurt. Ook maken meer mensen gebruik van winkels,
sportvelden en andere voorzieningen. Hoe en waar we nieuwe woningen bouwen, heeft veel invloed op onze leefomgeving. Hoe zorgen we dat het fijn
wonen blijft in de gemeente Ede?

Observaties

634

Om nieuwe woningen te kunnen bouwen en tegelijk de natuur te beschermen, gaan we:

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

58.4%

41.6%

0%

25%

50%

75%

100%

compact bouwen in de bebouwde kom van stad en dorpen met meer hoogbouw waardoor er meer
ruimte is voor openbaar groen en voorzieningen

nieuwe wijken in het buitengebied bouwen, en woningbouw en natuurbescherming combineren

Observaties

634

Ik kies voor

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

80.1%

19.9%

0%

25%

50%

75%

100%

goedkopere woningen bouwen voor starters/sociale huur vrijstaande koopwoningen bouwen
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Observaties

634

Ik kies voor seniorenwoningen

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

32.3%

67.7%

0%

25%

50%

75%

100%

kleinschalig in eigen wijk met minder voorzieningen op een centrale plek in dorp of de stad met andere senioren en meer voorzieningen

Observaties

634

Ik kies voor voorzieningen

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

67.2%

32.8%

0%

25%

50%

75%

100%

in mijn directe woonomgeving zijn voorzieningen (scholen, winkels, buurthuis, sportvelden) ik ben bereid om langer onderweg te zijn naar de voorzieningen als dat betekent dat er meer
woningen gebouwd kunnen worden.
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Economie, landbouw en recreatie
Ede is van oudsher een ondernemende gemeente met veel grote en kleine bedrijven. Die zijn vaak gevestigd op bedrijventerreinen, maar ook in de kleinere
kernen en het buitengebied. Het aantal agrarische bedrijven in de gemeente Ede neemt in aantal af. Onze toeristische sector groeit. Dat heeft allemaal
invloed op onze leefomgeving.

Observaties

634

Voor de werkgelegenheid in de regio is het vooral belangrijk dat

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

17.8%

82.2%

0%

25%

50%

75%

100%

we nieuwe bedrijventerreinen kunnen bouwen we ons richten op innovatie in de landbouw en voedingssector

Observaties

634

Nieuwe bedrijven moeten zich vestigen:

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

68.0%

22.2%

9.8%
0%

25%

50%

75%

100%

bij elkaar op bedrijventerreinen verspreid in dorp en stad we moeten nieuwe bedrijventerreinen blijven bouwen zodat er
voldoende werkgelegenheid is
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Observaties

634

Ik kies bij de vestiging van bedrijven ervoor om:

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

13.2%

86.8%

0%

25%

50%

75%

100%

grote bedrijven te stimuleren naar Ede te komen (kleine) ondernemers uit Ede te ondersteunen

Observaties

634

Landbouwgrond die vrij komt, moet

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

35.8%
41.3%

9.9%
12.9%

0%

25%

50%

75%

100%

landbouwgrond blijven natuur worden voor duurzame energie beschikbaar komen voor woningbouw beschikbaar komen

Observaties

634

Recreatie op de Veluwe moeten we vooral stimuleren

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

16.6%

83.4%

0%

25%

50%

75%

100%

door het gebied beter bereikbaar te maken door de nadruk te leggen op duurzaam toerisme
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Energie
De gemeente Ede wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we in 2050 alle energie die we in Ede nodig hebben ook op ons eigen
grondgebied opwekken, via wind, zon, waterstof en biomassa. Windmolens en zonnevelden moeten ergens in ons landschap een plek krijgen.

Observaties

634

Wat vindt u belangrijker?

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

72.9%

27.1%

0%

25%

50%

75%

100%

eigen voedsel produceren in de regio eigen energie opwekken in de regio

Observaties

634

Om duurzame energie op te wekken, zie ik liever

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

81.4%

18.6%

0%

25%

50%

75%

100%

windmolens langs de snelweg grote zonnevelden rondom Ede-stad en dorpen
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Mobiliteit
Ede groeit, dus steeds meer mensen reizen met auto, fiets en openbaar vervoer. Er liggen mooie fietsroutes voor toeristen en voor forenzen. Hoe zorgen we
dat we de komende 20 jaar bereikbaar blijven en ruimte geven aan fietser, voetganger, automobilist en openbaar vervoer?

Observaties

634

Ede groeit: om bereikbaar te blijven, moeten we vooral investeren in

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

26.0%

74.0%

0%

25%

50%

75%

100%

(auto)wegen en goede parkeervoorzieningen comfortabele fietsroutes, een goede bereikbaarheid voor voetgangers en toegankelijk openbaar
vervoer

Observaties

634

De straat is er:

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

59.1%

40.9%

0%

25%

50%

75%

100%

om te spelen en te verblijven om doorheen te rijden en te parkeren
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Observaties

634

Auto's:

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

73.8%

26.2%

0%

25%

50%

75%

100%

mogen binnen de bebouwde kom max. 30 km/h, waar auto’s en fietsen op dezelfde rijbaan zitten mogen harder rijden voor een betere bereikbaarheid en doorstroom

Observaties

634

De bus:

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

58.8%

41.2%

0%

25%

50%

75%

100%

rijdt een langere route, komt op meer plekken in de wijken en dorpen en daardoor is de reistijd langer rijdt rechtstreeks tussen belangrijke punten, komt op minder plekken in de wijken en dorpen en
daardoor is de reistijd korter
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Identiteit en herkenbaarheid
Alle ontwikkelingen van woningbouw, duurzame energie, veranderende landbouw, vergrijzende inwoners hebben invloed op onze leefomgeving en op het
landschap. Hoe willen we dat de dorpen, ons buitengebied en Ede stad er in 2040 uitzien?

Observaties

634

De dorpen van Ede blijven herkenbaar doordat:

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

35.6%

64.4%

0%

25%

50%

75%

100%

ze niet aan elkaar vastgroeien het dorpse karakter behouden blijft

Observaties

634

Het agrarisch buitengebied wordt aantrekkelijker door:

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

33.3%

42.6%

24.1%

0%

25%

50%

75%

100%

de aanleg van grote bossen en plassen boeren die het landschap beheren het tegengaan van meer bebouwing
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Observaties

634

Wat vindt u belangrijker?

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

93.5%

6.5%

0%

25%

50%

75%

100%

Een stad en dorpen waar wonen, werken en voorzieningen dicht bij elkaar in de buurt staan, met
daarbuiten volop ruimte voor groen en landbouw in de gemeente.

Een grote stad en vitale dorpen met volop ruimte voor woningen en bedrijven
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Algemene vraag over de thema’s
De ruimte in Ede is beperkt. Als u zou moeten kiezen, welke thema's vindt u dan belangrijk, en welke wat minder?

Observaties

634

Welk thema vindt u het belangrijkst?

Klik op het grijze tekstvak "Selecteer items om te rangschikken" om de thema's in uw volgorde te zetten.

Selecteer als eerste het belangrijkste thema en daarna de thema's die u minder belangrijk vindt. Als laatste het
thema dat u het minst belangrijk vindt.

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

Prioriteit 4

Prioriteit 5

Prioriteit 6

Prioriteit 7

7.4%

29.3%
19.4%

32.5%11.5%

23.8%
29.5%

17.0%

13.9%
12.8%

14.8%

17.7% 21.3%
13.4%

17.2%
14.7%

7.4%

20.8%

12.1% 12.8%
15.0%

19.4%
21.3%

13.1%

14.4%

10.3% 11.5%
10.1%

20.3% 28.9%

20.5%

12.8%

7.9%16.9% 13.4%

44.6%

18.3%
0%

25%

50%

75%

100%

Woningen en
voorzieningen

Sociaal en
Gezond

Natuur en
groen

Economie,
landbouw en

recreatie

Energie Mobiliteit Identiteit en
herkenbaarheid



Powered by Enalyzer | 2 februari 2021 15:47

Algemene Vragen
Tot slot volgen nog enkele algemene vragen

Observaties

634

Heeft u de online informatiebijeenkomst van 20 januari bekeken?

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

14.8%Ja, helemaal

9.5%Ja, een stukje

30.4%Nee, maar ik ga deze nog wel bekijken

45.3%Nee

45.3%30.4%9.5%14.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Observaties

154

U heeft aangegeven dat u de online informatie-bijeenkomst van 20 januari helemaal of een stukje heeft
bekeken.Wat vond u van de bijeenkomst?

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

52.6%goed

46.8%matig

0.6%slecht

46.8%52.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Observaties

154

Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal inwoners die een toelichting heeft gegeven.

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

154
Open antwoorden

Observaties

634

De gemeente Ede wil inwoners betrekken bij de Omgevingsvisie. Hoe wilt u in het vervolg geïnformeerd
worden?U kunt meerdere antwoorden kiezen.

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

28.1%
32.5%

47.9%
40.9%

22.6%

44.6%

1.4% 3.5% 2.4%
0%

25%

50%

75%

100%

Via
informatiebijeenkom

sten

Via
bewonersbrieven

Via een digitale
nieuwsbrief per e-

mail

Via sociale media
van de gemeente

Via www.ede.nl Via berichten in
Ede-Stad

Ik wil niet
geïnformeerd

worden

Weet ik niet / geen
mening

Anders, namelijk:
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Observaties

15

De gemeente Ede wil inwoners betrekken bij de Omgevingsvisie. Hoe wilt u in het vervolg geïnformeerd
worden?
U kunt meerdere antwoorden kiezen.
Aantal inwoners die de categorie "Anders" heeft aangevinkt.

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

15
Open antwoorden

Observaties

304

De gemeente Ede wil inwoners betrekken bij de Omgevingsvisie. Hoe wilt u in het vervolg geïnformeerd
worden?
Aantal inwoners die hebben aangegeven via een digitale nieuwsbrief per email geïnformeerd te willen worden en hun e-mail adres hebben ingevuld.

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

304
Open antwoorden
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Observaties

634

Hoe wilt u het liefst meepraten over de Omgevingsvisie?
U kunt meerdere antwoorden kiezen.

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

32.0%
24.8%

33.3%

9.6%

24.1%

8.5%0%

25%

50%

75%

100%

Door een e-mail te sturen naar
de gemeente

Via een discussieforum op een
website

Via een online-bijeenkomst Ik wil niet meepraten Weet ik niet / geen mening Anders, namelijk ...

Observaties

54

Hoe wilt u het liefst meepraten over de Omgevingsvisie?
U kunt meerdere antwoorden kiezen.
Aantal inwoners die de categorie "Anders" heeft aangevinkt.

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

54
Open antwoorden
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Observaties

634

In welke leeftijdsklasse zit u?

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

0.5%
14.7%

43.2%

30.1%

9.5% 2.1%
0%

25%

50%

75%

100%

Jonger dan 18 jaar 18 t/m 29 jaar 30 t/m 49 jaar 50 t/m 64 jaar 65 t/m 74 jaar 75 jaar en ouder

Observaties

634

In welke leeftijdsklasse zit u?
Leeftijdsgroepen samengenomen

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

15.1%

43.2%

30.1%

11.5%
0%

25%

50%

75%

100%

Jonger dan 30 jaar 30 t/m 49 jaar 50 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder
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Observaties

641

In welke wijk of welk dorp woont u?

Totaal

16.2%

7.0%

7.3%

4.8%

2.2%

14.4%

4.7%

3.1%

0.2%

5.8%

10.1%

12.0%

3.1%

0.2%

3.1%

2.2%

2.5%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ede-Oost

Ede-West

Ede-Veldhuizen

Kernhem

Veluwse Poort

Ede-Zuid

Maandereng

Rietkampen

Bedrijventerrein

Buitengebied Ede-Stad

Bennekom

Lunteren

Ederveen

De Klomp

Harskamp

Wekerom

Otterlo

Ik woon niet in gemeente Ede
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Observaties

634

Wat is de samenstelling van uw huishouden?

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

10.9%

20.0%
15.6%

49.4%

4.1%
0%

25%

50%

75%

100%

Eenpersoonshuishouden Paar zonder kinderen Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)

kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)

kind(eren)

Anders, namelijk ...

Observaties

26

Wat is de samenstelling van uw huishouden?
Aantal inwoners die de categorie "Anders" heeft aangevinkt.

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

26
Open antwoorden
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Observaties

605

Vul hier uw postcode in
Graag postcode invullen als volgt: vier cijfers van uw postcode gevolgd door en spatie en dan de twee
hoofdletters van uw postcode (invulvoorbeeld: 1234 AA)
Aantal inwoners die hun postcode hebben ingevuld.

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

605
Open antwoorden

Observaties

634

Heeft u nog opmerkingen of vragen?
Aantal inwoners die een opmerking of vraag hebben.

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

634
Open antwoorden
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Uitsplitsing naar achtergrondkenmerken
In de volgende pagina's worden kruisgrafieken getoond, waarbij de stellingen zijn afgezet tegen de achtergrondkenmerken: leeftijdscategorie, wijk/dorpen en
huishoudenssamenstelling. Deze achtergrondkenmerken zijn samengesteld zodat de groep betrouwbaar genoeg is om uitspraken over te doen. De
resultaten kunnen betrouwbaar genoemd worden indien de waarde boven de 75 respondenten is. Belangrijk is om te vermelden dat bij het gebruik van een
online vragenlijst en die verspreid wordt via sociale media bepaalde groepen binnen de bevolking makkellijker bereikt worden dan andere. Dit zorgt ervoor
dat de resultaten niet representatief zijn voor de gehele Edense bevolking.
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Uitsplitsing resultaten naar leeftijdsgroepen
In de volgende pagina's worden kruisgrafieken getoond, waarbij de stellingen zijn afgezet tegen leeftijd. De leeftijdsgroepen zijn samengesteld zodat de
groep betrouwbaar genoeg is om uitspraken over te doen. De resultaten kunnen betrouwbaar genoemd worden indien de waarde boven de 75 respondenten
is.

Observaties

634

In welke leeftijdsklasse zit u?
Aantal

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

96

274

191

73

0

25
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100
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150

175

200

225

250

275

Jonger dan 30 jaar 30 t/m 49 jaar 50 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Observaties

634

Bij groen in dorp of stad kies ik voor
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

een plantsoen of parkje dichtbij (en bv minder parkeerplaatsen)

een groot park of natuurgebied verder weg

43.8%

41.6%

37.7%

39.7%

56.3%

58.4%

62.3%

60.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jonger dan 30 jaar

30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder
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Observaties

634

De natuur (Meerdere antwoorden mogelijk)
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

alleen voor natuur behouden

gebruiken voor kleinschalige recreatie (wandelen, mountainbiken)

verder ontwikkelen voor grootschaliger toerisme (hotels)

gebruiken voor zonnevelden of windenergie

de landbouw moet meer ruimte geven aan natuur (minder intensieve veeteelt, meer water en groen)

16.2%

21.4%

22.1%

31.5%

6.6%

5.0%

4.5%

46.7%

44.1%

44.5%

37.8%

26.3%

26.8%

28.1%

26.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jonger dan 30 jaar

30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder

Observaties

634

We beschermen de natuur door
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

bij de bouw rekening te houden met bestaande en nieuwe natuur. Ook als dat minder ruimte geeft voor bedrijfsterreinen en woningen.

minder intensieve veeteelt te bedrijven

21.9%

23.0%

25.7%

46.6%

78.1%

77.0%

74.3%

53.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jonger dan 30 jaar

30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder
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Observaties

634

Ontmoetingsplekken (buurthuis, kerk, bibliotheek, sportkantine, etc.) in stad en dorp
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

vind ik belangrijk voor mezelf

vind ik vooral voor mijn naasten en anderen belangrijk

vind ik vooral belangrijk voor de zelfredzaamheid van senioren

21.9%

20.8%

28.3%

35.6%

42.7%

50.0%

51.8%

52.1%

35.4%

29.2%

19.9%

12.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jonger dan 30 jaar

30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder

Observaties

634

Voor sporten en bewegen kies ik:
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

wandelen of fietsen in de directe woonomgeving

sporten op een sportpark met meerdere sportfuncties

sporten in club of vereniging of in groepsverband

25.0%

19.7%

14.1%

17.8%

6.3%

6.9%

68.8%

73.4%

82.2%

78.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jonger dan 30 jaar

30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder
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Observaties

634

Stimuleren van de verkoop van gezond voedsel, duurzaam geproduceerd in onze regio
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

is belangrijk: om mensen te helpen gezondere keuzes te laten maken

is niet belangrijk: mensen zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze willen eten/drinken

26.0%

26.3%

26.2%

19.2%

74.0%

73.7%

73.8%

80.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jonger dan 30 jaar

30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder

Observaties

634

Om de lucht schoner te maken, gaan we
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

het stoken van hout in open haarden en houtkachels verminderen

de intensieve veehouderij verminderen

44.8%

52.2%

56.5%

65.8%

55.2%

47.8%

43.5%

34.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jonger dan 30 jaar

30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder
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Observaties

634

Om nieuwe woningen te kunnen bouwen en tegelijk de natuur te beschermen, gaan we
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

compact bouwen in de bebouwde kom van stad en dorpen met meer hoogbouw waardoor er meer ruimte is voor openbaar groen en voorzieningen

nieuwe wijken in het buitengebied bouwen, en woningbouw en natuurbescherming combineren

33.3%

46.4%

36.1%

49.3%

66.7%

53.6%

63.9%

50.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jonger dan 30 jaar

30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder

Observaties

634

Ik kies voor
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

goedkopere woningen bouwen voor starters/sociale huur

vrijstaande koopwoningen bouwen

20.8%

25.5%

15.7%

8.2%

79.2%

74.5%

84.3%

91.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jonger dan 30 jaar

30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder
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Observaties

634

Ik kies voor seniorenwoningen
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

kleinschalig in eigen wijk met minder voorzieningen

op een centrale plek in dorp of de stad met andere senioren en meer voorzieningen

69.8%

72.3%

64.4%

56.2%

30.2%

27.7%

35.6%

43.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jonger dan 30 jaar

30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder

Observaties

634

Ik kies voor voorzieningen
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

in mijn directe woonomgeving zijn voorzieningen (scholen, winkels, buurthuis, sportvelden)

ik ben bereid om langer onderweg te zijn naar de voorzieningen als dat betekent dat er meer woningen gebouwd kunnen worden.

45.8%

25.5%

34.6%

38.4%

54.2%

74.5%

65.4%

61.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jonger dan 30 jaar

30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder
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Observaties

634

Voor de werkgelegenheid in de regio is het vooral belangrijk dat
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

we nieuwe bedrijventerreinen kunnen bouwen

we ons richten op innovatie in de landbouw en voedingssector

81.3%

84.3%

83.8%

71.2%

18.8%

15.7%

16.2%

28.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jonger dan 30 jaar

30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder

Observaties

634

Nieuwe bedrijven moeten zich vestigen:
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

bij elkaar op bedrijventerreinen

verspreid in dorp en stad

we moeten nieuwe bedrijventerreinen blijven bouwen zodat er voldoende werkgelegenheid is

9.4%

9.9%

7.9%

15.1%

33.3%

26.3%

15.7%

9.6%

57.3%

63.9%

76.4%

75.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jonger dan 30 jaar

30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder



Powered by Enalyzer | 2 februari 2021 15:47

Observaties

634

Ik kies bij de vestiging van bedrijven ervoor om
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

grote bedrijven te stimuleren naar Ede te komen

(kleine) ondernemers uit Ede te ondersteunen

90.6%

85.4%

86.4%

87.7%

9.4%

14.6%

13.6%

12.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jonger dan 30 jaar

30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder

Observaties

634

Landbouwgrond die vrij komt, moet
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

landbouwgrond blijven

natuur worden

voor duurzame energie beschikbaar komen

voor woningbouw beschikbaar komen

11.5%

11.3%

14.7%

16.4%

6.3%

13.1%

8.4%

6.8%

31.3%

40.5%

42.9%

53.4%

51.0%

35.0%

34.0%

23.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jonger dan 30 jaar

30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder
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Observaties

634

Recreatie op de Veluwe moeten we vooral stimuleren
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

door het gebied beter bereikbaar te maken

door de nadruk te leggen op duurzaam toerisme

69.8%

84.3%

85.9%

91.8%

30.2%

15.7%

14.1%

8.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jonger dan 30 jaar

30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder

Observaties

634

Wat vindt u belangrijker?
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

eigen voedsel produceren in de regio

eigen energie opwekken in de regio

20.8%

26.6%

28.3%

34.2%

79.2%

73.4%

71.7%

65.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder
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Observaties

634

Om duurzame energie op te wekken, zie ik liever
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

windmolens langs de snelweg

grote zonnevelden rondom Ede-stad en dorpen

17.7%

17.2%

21.5%

17.8%

82.3%

82.8%

78.5%

82.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder

Observaties

634

Ede groeit: om bereikbaar te blijven, moeten we vooral investeren in
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

(auto)wegen en goede parkeervoorzieningen

comfortabele fietsroutes, een goede bereikbaarheid voor voetgangers en toegankelijk openbaar vervoer

66.7%

74.1%

76.4%

76.7%

33.3%

25.9%

23.6%

23.3%
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65 jaar en ouder
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Observaties

634

De straat is er:
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

om te spelen en te verblijven

om doorheen te rijden en te parkeren

47.9%

39.4%

41.9%

34.2%

52.1%

60.6%

58.1%

65.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder

Observaties

634

Auto's:
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

mogen binnen de bebouwde kom max. 30 km/h, waar auto’s en fietsen op dezelfde rijbaan zitten

mogen harder rijden voor een betere bereikbaarheid en doorstroom

46.9%

27.7%

20.4%

8.2%

53.1%

72.3%

79.6%

91.8%
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65 jaar en ouder
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Observaties

634

De bus:
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

rijdt een langere route, komt op meer plekken in de wijken en dorpen en daardoor is de reistijd langer

rijdt rechtstreeks tussen belangrijke punten, komt op minder plekken in de wijken en dorpen en daardoor is de reistijd korter

47.9%

46.7%

37.7%

20.5%

52.1%

53.3%

62.3%

79.5%
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30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder

Observaties

634

De dorpen van Ede blijven herkenbaar doordat:
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

ze niet aan elkaar vastgroeien

het dorpse karakter behouden blijft

63.5%

62.4%

62.3%

78.1%

36.5%

37.6%

37.7%

21.9%
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Observaties

634

Het agrarisch buitengebied wordt aantrekkelijker door:
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

de aanleg van grote bossen en plassen

boeren die het landschap beheren

het tegengaan van meer bebouwing

12.5%

22.3%

31.4%

27.4%

50.0%

38.3%

42.4%

49.3%

37.5%

39.4%

26.2%

23.3%
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50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder

Observaties

634

Wat vindt u belangrijker?
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

Een stad en dorpen waar wonen, werken en voorzieningen dicht bij elkaar in de buurt staan, met daarbuiten volop ruimte voor groen en landbouw in de
gemeente.

Een grote stad en vitale dorpen met volop ruimte voor woningen en bedrijven

5.2%

6.6%

6.8%

6.8%

94.8%

93.4%

93.2%

93.2%
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Observaties

634

Heeft u de online informatiebijeenkomst van 20 januari bekeken?
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

Ja, helemaal

Ja, een stukje

Nee, maar ik ga deze nog wel bekijken

Nee

52.1%

47.8%

39.8%

41.1%

18.8%

32.1%

33.0%

32.9%

15.6%

8.8%

7.9%

8.2%

13.5%

11.3%

19.4%

17.8%
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Observaties

154

U heeft aangegeven dat u de online informatie-bijeenkomst van 20 januari heeft bekeken. Wat vond u van de
bijeenkomst?
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

goed

matig

slecht

50.0%

41.8%

50.0%

47.4%

50.0%

58.2%

48.1%

52.6%
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Observaties

634

De gemeente Ede wil inwoners betrekken bij de Omgevingsvisie. Hoe wilt u in het vervolg geïnformeerd
worden? U kunt meerdere antwoorden kiezen.
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

Via informatiebijeenkomsten

Via bewonersbrieven

Via een digitale nieuwsbrief per e-mail

Via sociale media van de gemeente

Via www.ede.nl

Via berichten in Ede-Stad

Ik wil niet geïnformeerd worden

Weet ik niet / geen mening

Anders, namelijk:

16.9%

17.2%

23.3%

24.1%

11.3%

10.1%

8.4%

12.9%

21.1%

21.5%

15.4%

11.2%

14.1%

23.0%

20.7%

27.1%

19.2%

12.5%

16.5%

10.0%

10.3%

12.4%

13.4%

13.5%
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65 jaar en ouder

Observaties

634

Hoe wilt u het liefst meepraten over de Omgevingsvisie? U kunt meerdere antwoorden kiezen.
Crossed with 'Leeftijdsklasse'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

Door een e-mail te sturen naar de gemeente

Via een discussieforum op een website

Via een online-bijeenkomst

Ik wil niet meepraten

Weet ik niet / geen mening

Anders, namelijk ...

8.8%

6.8%

5.1%

5.5%

16.8%

18.8%

19.1%

15.4%

6.4%

6.3%

8.2%

9.9%

26.4%

26.4%

23.0%

24.2%

20.8%

16.9%

19.9%

19.8%

20.8%

24.8%

24.6%

25.3%
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Observaties

634

Leeftijdsklasse
Gekruist met 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

Ede-Stad

Buitengebied / Dorpen

52.1%

35.8%

38.7%

38.4%

47.9%

64.2%

61.3%

61.6%
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Jonger dan 30 jaar

30 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder
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Uitsplitsing resultaten naar wijk/dorpen
In de volgende pagina's worden kruisgrafieken getoond, waarbij de stellingen zijn afgezet tegen de wijk/dorpen. De wijken en dorpen zijn samengesteld
zodat de groep betrouwbaar genoeg is om uitspraken over te doen. De resultaten kunnen betrouwbaar genoemd worden indien de waarde boven de 75
respondenten is.

Categorie Ede-Stad wordt samengesteld uit de volgende gebieden: Ede-Oost, Ede-West, Ede-Veldhuizen, Kernhem, Veluwse Poort, Ede-Zuid, Maandereng,
Rietkampen en Bedrijventerrein.

Categorie Buitengebied/Dorpen wordt samengesteld uit de volgende gebieden: Bennekom, Lunteren, Ederveen, De Klomp, Harskamp, Wekerom en Otterlo.

Observaties

634

In welke wijk of welk dorp woont u?
Ede-Stad en Buitengebied/dorpen

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

384
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Ede-Stad Buitengebied / Dorpen

Observaties

634

Bij groen in dorp of stad kies ik voor
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen:'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

een plantsoen of parkje dichtbij (en bv minder parkeerplaatsen)

een groot park of natuurgebied verder weg

39.1%

42.8%

60.9%

57.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ede-Stad

Buitengebied / Dorpen
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Observaties

634

De natuur: (Meerdere antwoorden mogelijk)
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

alleen voor natuur behouden

gebruiken voor kleinschalige recreatie (wandelen, mountainbiken)

verder ontwikkelen voor grootschaliger toerisme (hotels)

gebruiken voor zonnevelden of windenergie

de landbouw moet meer ruimte geven aan natuur (minder intensieve veeteelt, meer water en groen)

24.8%

16.9%6.6%

43.3%

45.0%

26.5%

28.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ede-Stad

Buitengebied / Dorpen

Observaties

634

We beschermen de natuur door
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

bij de bouw rekening te houden met bestaande en nieuwe natuur. Ook als dat minder ruimte geeft voor bedrijfsterreinen en woningen.

minder intensieve veeteelt te bedrijven

28.6%

22.8%

71.4%

77.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ede-Stad

Buitengebied / Dorpen

Observaties

634

Ontmoetingsplekken (buurthuis, kerk, bibliotheek, sportkantine, etc.) in stad en dorp
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

vind ik belangrijk voor mezelf

vind ik vooral voor mijn naasten en anderen belangrijk

vind ik vooral belangrijk voor de zelfredzaamheid van senioren

27.9%

20.4%

51.0%

47.6%

21.1%

32.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ede-Stad

Buitengebied / Dorpen
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Observaties

634

Voor sporten en bewegen kies ik:
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

wandelen of fietsen in de directe woonomgeving

sporten op een sportpark met meerdere sportfuncties

sporten in club of vereniging of in groepsverband

18.2%

19.2%

6.8%75.0%

77.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ede-Stad

Buitengebied / Dorpen

Observaties

634

Stimuleren van de verkoop van gezond voedsel, duurzaam geproduceerd in onze regio
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

is belangrijk: om mensen te helpen gezondere keuzes te laten maken

is niet belangrijk: mensen zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze willen eten/drinken

23.4%

28.4%

76.6%

71.6%
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Ede-Stad

Buitengebied / Dorpen

Observaties

634

Om de lucht schoner te maken, gaan we' Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

het stoken van hout in open haarden en houtkachels verminderen

de intensieve veehouderij verminderen

60.4%

44.0%

39.6%

56.0%
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Buitengebied / Dorpen
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Observaties

634

Om nieuwe woningen te kunnen bouwen en tegelijk de natuur te beschermen, gaan we
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

compact bouwen in de bebouwde kom van stad en dorpen met meer hoogbouw waardoor er meer ruimte is voor openbaar groen en voorzieningen

nieuwe wijken in het buitengebied bouwen, en woningbouw en natuurbescherming combineren

48.2%

31.6%

51.8%

68.4%
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Ede-Stad

Buitengebied / Dorpen

Observaties

634

Ik kies voor
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

goedkopere woningen bouwen voor starters/sociale huur

vrijstaande koopwoningen bouwen

21.1%

18.0%

78.9%

82.0%
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Ede-Stad

Buitengebied / Dorpen

Observaties

634

Ik kies voor seniorenwoningen
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

kleinschalig in eigen wijk met minder voorzieningen

op een centrale plek in dorp of de stad met andere senioren en meer voorzieningen

71.4%

62.0%

28.6%

38.0%
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Observaties

634

Ik kies voor voorzieningen
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

in mijn directe woonomgeving zijn voorzieningen (scholen, winkels, buurthuis, sportvelden)

ik ben bereid om langer onderweg te zijn naar de voorzieningen als dat betekent dat er meer woningen gebouwd kunnen worden.

30.2%

36.8%

69.8%

63.2%
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Ede-Stad

Buitengebied / Dorpen

Observaties

634

Voor de werkgelegenheid in de regio is het vooral belangrijk dat
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

we nieuwe bedrijventerreinen kunnen bouwen

we ons richten op innovatie in de landbouw en voedingssector

81.8%

82.8%

18.2%

17.2%
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Ede-Stad

Buitengebied / Dorpen

Observaties

634

Nieuwe bedrijven moeten zich vestigen
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

bij elkaar op bedrijventerreinen

verspreid in dorp en stad

we moeten nieuwe bedrijventerreinen blijven bouwen zodat er voldoende werkgelegenheid is

6.8%

14.4%

19.3%

26.8%

74.0%

58.8%
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Observaties

634

Ik kies bij de vestiging van bedrijven ervoor om:
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

grote bedrijven te stimuleren naar Ede te komen

(kleine) ondernemers uit Ede te ondersteunen

84.6%

90.0%

15.4%

10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ede-Stad

Buitengebied / Dorpen

Observaties

634

Landbouwgrond die vrij komt, moet
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

landbouwgrond blijven

natuur worden

voor duurzame energie beschikbaar komen

voor woningbouw beschikbaar komen

15.1%

9.6%

13.0%

5.2%

50.5%

27.2%

21.4%

58.0%
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Ede-Stad

Buitengebied / Dorpen

Observaties

634

Recreatie op de Veluwe moeten we vooral stimuleren
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

door het gebied beter bereikbaar te maken

door de nadruk te leggen op duurzaam toerisme

86.7%

78.4%

13.3%

21.6%
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Observaties

634

Wat vindt u belangrijker?
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

eigen voedsel produceren in de regio

eigen energie opwekken in de regio

32.3%

19.2%

67.7%

80.8%
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Ede-Stad

Buitengebied / Dorpen
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634

Om duurzame energie op te wekken, zie ik liever
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

windmolens langs de snelweg

grote zonnevelden rondom Ede-stad en dorpen

22.7%

12.4%

77.3%

87.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ede-Stad

Buitengebied / Dorpen

Observaties

634

Ede groeit: om bereikbaar te blijven, moeten we vooral investeren in
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

(auto)wegen en goede parkeervoorzieningen

comfortabele fietsroutes, een goede bereikbaarheid voor voetgangers en toegankelijk openbaar vervoer

80.5%

64.0%

19.5%

36.0%
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Observaties

634

De straat is er:
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

om te spelen en te verblijven

om doorheen te rijden en te parkeren

32.8%

53.2%

67.2%

46.8%
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Ede-Stad

Buitengebied / Dorpen

Observaties

634

Auto's:
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

mogen binnen de bebouwde kom max. 30 km/h, waar auto’s en fietsen op dezelfde rijbaan zitten

mogen harder rijden voor een betere bereikbaarheid en doorstroom

19.5%

36.4%

80.5%

63.6%
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Buitengebied / Dorpen

Observaties

634

De bus:
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

rijdt een langere route, komt op meer plekken in de wijken en dorpen en daardoor is de reistijd langer

rijdt rechtstreeks tussen belangrijke punten, komt op minder plekken in de wijken en dorpen en daardoor is de reistijd korter

40.9%

41.6%

59.1%

58.4%
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Observaties

634

De dorpen van Ede blijven herkenbaar doordat:
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

ze niet aan elkaar vastgroeien

het dorpse karakter behouden blijft

63.3%

66.0%

36.7%

34.0%
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634

Het agrarisch buitengebied wordt aantrekkelijker door:
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

de aanleg van grote bossen en plassen

boeren die het landschap beheren

het tegengaan van meer bebouwing

25.8%

21.6%

31.0%

60.4%

43.2%

18.0%
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Observaties

634

Wat vindt u belangrijker?
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

Een stad en dorpen waar wonen, werken en voorzieningen dicht bij elkaar in de buurt staan, met daarbuiten volop ruimte voor groen en landbouw in de
gemeente.

Een grote stad en vitale dorpen met volop ruimte voor woningen en bedrijven

7.0%

5.6%

93.0%

94.4%
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Observaties

634

Heeft u de online informatiebijeenkomst van 20 januari bekeken?
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

Ja, helemaal

Ja, een stukje

Nee, maar ik ga deze nog wel bekijken

Nee

46.9%

42.8%

35.4%

22.8%

7.3%

12.8%

10.4%

21.6%
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Observaties

154

U heeft aangegeven dat u de online informatie-bijeenkomst van 20 januari heeft bekeken. Wat vond u van de
bijeenkomst?
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

goed

matig

slecht

39.7%

52.3%

60.3%

46.5%
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Observaties

634

De gemeente Ede wil inwoners betrekken bij de Omgevingsvisie. Hoe wilt u in het vervolg geïnformeerd
worden? U kunt meerdere antwoorden kiezen.
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

Via informatiebijeenkomsten

Via bewonersbrieven

Via een digitale nieuwsbrief per e-mail

Via sociale media van de gemeente

Via www.ede.nl

Via berichten in Ede-Stad

Ik wil niet geïnformeerd worden

Weet ik niet / geen mening

Anders, namelijk:

19.1%

21.4%

10.4%

9.5%

19.1%

17.0%

22.5%

19.7%

14.7%

14.2%

11.5%

14.2%
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634

Hoe wilt u het liefst meepraten over de Omgevingsvisie? U kunt meerdere antwoorden kiezen.
Crossed with 'Ede-Stad en Buitengebied/dorpen'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

Door een e-mail te sturen naar de gemeente

Via een discussieforum op een website

Via een online-bijeenkomst

Ik wil niet meepraten

Weet ik niet / geen mening

Anders, namelijk ...

7.4%

4.9%

18.6%

17.7%

8.2%

5.8%

23.5%

27.7%

18.8%

18.6%

23.5%

25.3%
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Uitsplitsing resultaten naar huishoudensamenstelling
In de volgende pagina's worden kruisgrafieken getoond, waarbij de stellingen zijn afgezet tegen de huishoudensamenstelling. De groepen huishoudens zijn
samengesteld zodat de groep betrouwbaar genoeg is om uitspraken over te doen. De resultaten kunnen betrouwbaar genoemd worden indien de waarde
boven de 75 respondenten is.

Observaties

634

Wat is de samenstelling van uw huishouden?

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede
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Eenpersoonshuishouden Paar zonder kinderen Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)

kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)

kind(eren)

Anders, namelijk ...

Observaties

634

Bij groen in dorp of stad kies ik voor:
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

een plantsoen of parkje dichtbij (en bv minder parkeerplaatsen)

een groot park of natuurgebied verder weg

33.3%

36.2%

41.4%

42.2%

57.7%

66.7%

63.8%

58.6%

57.8%

42.3%
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Eenpersoonshuishouden

Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...
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Observaties

634

De natuur: (Meerdere antwoorden mogelijk)
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

alleen voor natuur behouden

gebruiken voor kleinschalige recreatie (wandelen, mountainbiken)

verder ontwikkelen voor grootschaliger toerisme (hotels)

gebruiken voor zonnevelden of windenergie

de landbouw moet meer ruimte geven aan natuur (minder intensieve veeteelt, meer water en groen)

24.1%

23.4%

29.4%

19.1%

12.5%

5.6%

5.4%

7.5%

42.3%

44.3%

38.9%

45.9%

42.5%

27.0%

27.7%

25.0%

27.0%

35.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eenpersoonshuishouden

Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...

Observaties

634

We beschermen de natuur door
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

bij de bouw rekening te houden met bestaande en nieuwe natuur. Ook als dat minder ruimte geeft voor bedrijfsterreinen en woningen.

minder intensieve veeteelt te bedrijven

30.4%

29.1%

37.4%

21.4%

19.2%

69.6%

70.9%

62.6%

78.6%

80.8%
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Eenpersoonshuishouden

Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...
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Observaties

634

Ontmoetingsplekken (buurthuis, kerk, bibliotheek, sportkantine, etc.) in stad en dorp
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

vind ik belangrijk voor mezelf

vind ik vooral voor mijn naasten en anderen belangrijk

vind ik vooral belangrijk voor de zelfredzaamheid van senioren

29.0%

33.1%

32.3%

19.2%

15.4%

53.6%

48.8%

52.5%

48.6%

46.2%

17.4%

18.1%

15.2%

32.3%

38.5%
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Eenpersoonshuishouden

Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...

Observaties

634

Voor sporten en bewegen kies ik:
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

wandelen of fietsen in de directe woonomgeving

sporten op een sportpark met meerdere sportfuncties

sporten in club of vereniging of in groepsverband

20.3%

22.0%

13.1%

17.9%

26.9%

6.1%

6.7%

76.8%

74.0%

80.8%

75.4%

69.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eenpersoonshuishouden

Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...
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Observaties

634

Stimuleren van de verkoop van gezond voedsel, duurzaam geproduceerd in onze regio
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

is belangrijk: om mensen te helpen gezondere keuzes te laten maken

is niet belangrijk: mensen zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze willen eten/drinken

26.1%

28.3%

23.2%

24.3%

30.8%

73.9%

71.7%

76.8%

75.7%

69.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eenpersoonshuishouden

Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...

Observaties

634

Om de lucht schoner te maken, gaan we
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

het stoken van hout in open haarden en houtkachels verminderen

de intensieve veehouderij verminderen

55.1%

59.1%

67.7%

47.3%

53.8%

44.9%

40.9%

32.3%

52.7%

46.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eenpersoonshuishouden

Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...



Powered by Enalyzer | 2 februari 2021 15:47

Observaties

634

Om nieuwe woningen te kunnen bouwen en tegelijk de natuur te beschermen, gaan we:
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

compact bouwen in de bebouwde kom van stad en dorpen met meer hoogbouw waardoor er meer ruimte is voor openbaar groen en voorzieningen

nieuwe wijken in het buitengebied bouwen, en woningbouw en natuurbescherming combineren

40.6%

44.1%

37.4%

43.1%

30.8%

59.4%

55.9%

62.6%

56.9%

69.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eenpersoonshuishouden

Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...

Observaties

634

Ik kies voor
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

goedkopere woningen bouwen voor starters/sociale huur

vrijstaande koopwoningen bouwen

13.0%

18.9%

13.1%

24.3%

15.4%

87.0%

81.1%

86.9%

75.7%

84.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eenpersoonshuishouden

Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...
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Observaties

634

Ik kies voor seniorenwoningen
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

kleinschalig in eigen wijk met minder voorzieningen

op een centrale plek in dorp of de stad met andere senioren en meer voorzieningen

59.4%

72.4%

67.7%

66.1%

84.6%

40.6%

27.6%

32.3%

33.9%

15.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eenpersoonshuishouden

Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...

Observaties

634

Ik kies voor voorzieningen
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

in mijn directe woonomgeving zijn voorzieningen (scholen, winkels, buurthuis, sportvelden)

ik ben bereid om langer onderweg te zijn naar de voorzieningen als dat betekent dat er meer woningen gebouwd kunnen worden.

27.5%

39.4%

35.4%

30.0%

38.5%

72.5%

60.6%

64.6%

70.0%

61.5%
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Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...
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Observaties

634

Voor de werkgelegenheid in de regio is het vooral belangrijk dat
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

we nieuwe bedrijventerreinen kunnen bouwen

we ons richten op innovatie in de landbouw en voedingssector

91.3%

77.2%

80.8%

82.4%

84.6%

8.7%

22.8%

19.2%

17.6%

15.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eenpersoonshuishouden

Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...

Observaties

634

Nieuwe bedrijven moeten zich vestigen:
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

bij elkaar op bedrijventerreinen

verspreid in dorp en stad

we moeten nieuwe bedrijventerreinen blijven bouwen zodat er voldoende werkgelegenheid is

8.7%

11.8%

10.1%

8.6%

15.4%

20.3%

17.3%

18.2%

24.3%

42.3%

71.0%

70.9%

71.7%

67.1%

42.3%
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Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...
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Observaties

634

Ik kies bij de vestiging van bedrijven ervoor om:
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

grote bedrijven te stimuleren naar Ede te komen

(kleine) ondernemers uit Ede te ondersteunen

94.2%

85.0%

88.9%

84.3%

96.2%

5.8%

15.0%

11.1%

15.7%
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Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...

Observaties

634

Landbouwgrond die vrij komt, moet
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

landbouwgrond blijven

natuur worden

voor duurzame energie beschikbaar komen

voor woningbouw beschikbaar komen

10.1%

12.6%

14.1%

13.7%

7.7%

14.5%

9.4%

7.1%

10.2%

7.7%

43.5%

52.0%

46.5%

35.1%

38.5%

31.9%

26.0%

32.3%

40.9%

46.2%
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Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...



Powered by Enalyzer | 2 februari 2021 15:47

Observaties

634

Recreatie op de Veluwe moeten we vooral stimuleren
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

door het gebied beter bereikbaar te maken

door de nadruk te leggen op duurzaam toerisme

82.6%

92.9%

86.9%

80.5%

61.5%

17.4%

7.1%

13.1%

19.5%

38.5%
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Eenpersoonshuishouden

Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...

Observaties

634

Wat vindt u belangrijker?
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

eigen voedsel produceren in de regio

eigen energie opwekken in de regio

26.1%

33.9%

32.3%

22.7%

30.8%

73.9%

66.1%

67.7%

77.3%

69.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eenpersoonshuishouden

Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...
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Observaties

634

Om duurzame energie op te wekken, zie ik liever
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

windmolens langs de snelweg

grote zonnevelden rondom Ede-stad en dorpen

20.3%

15.7%

24.2%

16.6%

30.8%

79.7%

84.3%

75.8%

83.4%

69.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eenpersoonshuishouden

Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...

Observaties

634

Ede groeit: om bereikbaar te blijven, moeten we vooral investeren in
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

(auto)wegen en goede parkeervoorzieningen

comfortabele fietsroutes, een goede bereikbaarheid voor voetgangers en toegankelijk openbaar vervoer

75.4%

71.7%

78.8%

73.8%

65.4%

24.6%

28.3%

21.2%

26.2%

34.6%
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Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...
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Observaties

634

De straat is er:
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

om te spelen en te verblijven

om doorheen te rijden en te parkeren

39.1%

43.3%

35.4%

41.9%

42.3%

60.9%

56.7%

64.6%

58.1%

57.7%
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Eenpersoonshuishouden

Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...

Observaties

634

Auto's:
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

mogen binnen de bebouwde kom max. 30 km/h, waar auto’s en fietsen op dezelfde rijbaan zitten

mogen harder rijden voor een betere bereikbaarheid en doorstroom

24.6%

24.4%

17.2%

28.8%

42.3%

75.4%

75.6%

82.8%

71.2%

57.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eenpersoonshuishouden

Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...
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Observaties

634

De bus:
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

rijdt een langere route, komt op meer plekken in de wijken en dorpen en daardoor is de reistijd langer

rijdt rechtstreeks tussen belangrijke punten, komt op minder plekken in de wijken en dorpen en daardoor is de reistijd korter

42.0%

37.8%

33.3%

45.7%

30.8%

58.0%

62.2%

66.7%

54.3%

69.2%
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Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...

Observaties

634

De dorpen van Ede blijven herkenbaar doordat:
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

ze niet aan elkaar vastgroeien

het dorpse karakter behouden blijft

56.5%

70.9%

64.6%

65.5%

38.5%

43.5%

29.1%

35.4%

34.5%

61.5%
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kind(eren)

Anders, namelijk ...



Powered by Enalyzer | 2 februari 2021 15:47

Observaties

634

Het agrarisch buitengebied wordt aantrekkelijker door:
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

de aanleg van grote bossen en plassen

boeren die het landschap beheren

het tegengaan van meer bebouwing

23.2%

32.3%

24.2%

20.4%

30.8%

47.8%

30.7%

40.4%

47.9%

30.8%

29.0%

37.0%

35.4%

31.6%

38.5%
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kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...

Observaties

634

Wat vindt u belangrijker?
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

Een stad en dorpen waar wonen, werken en voorzieningen dicht bij elkaar in de buurt staan, met daarbuiten volop ruimte voor groen en landbouw in de
gemeente.

Een grote stad en vitale dorpen met volop ruimte voor woningen en bedrijven

7.2%

6.3%

8.1%

5.8%

7.7%

92.8%

93.7%

91.9%

94.2%

92.3%
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ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
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Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...
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Observaties

634

Heeft u de online informatiebijeenkomst van 20 januari bekeken?
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

Ja, helemaal

Ja, een stukje

Nee, maar ik ga deze nog wel bekijken

Nee

36.2%

42.5%

34.3%

49.8%

69.2%

39.1%

27.6%

38.4%

28.8%

11.5%

8.7%

9.4%

11.1%

8.9%

11.5%

15.9%

20.5%

16.2%

12.5%

7.7%
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Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...

Observaties

154

U heeft aangegeven dat u de online informatie-bijeenkomst van 20 januari heeft bekeken. Wat vond u van de
bijeenkomst?
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

goed

matig

slecht

52.9%

52.6%

40.7%

41.8%

80.0%

47.1%

47.4%

55.6%

58.2%

20.0%
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Samenwonend (gehuwd of
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kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...
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Observaties

634

De gemeente Ede wil inwoners betrekken bij de Omgevingsvisie. Hoe wilt u in het vervolg geïnformeerd
worden? U kunt meerdere antwoorden kiezen.
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

Via informatiebijeenkomsten

Via bewonersbrieven

Via een digitale nieuwsbrief per e-mail

Via sociale media van de gemeente

Via www.ede.nl

Via berichten in Ede-Stad

Ik wil niet geïnformeerd worden

Weet ik niet / geen mening

Anders, namelijk:

24.3%

17.5%

21.8%

19.3%

20.3%

8.1%

11.4%

9.7%

10.2%

8.5%

18.2%

18.9%

13.9%

19.5%

18.6%

19.6%

22.1%

24.4%

20.6%

20.3%

14.9%

12.9%

15.1%

14.3%

22.0%

11.5%

14.3%

12.6%

12.7%

5.1%
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Samenwonend (gehuwd of
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kind(eren)

Anders, namelijk ...
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Observaties

634

Hoe wilt u het liefst meepraten over de Omgevingsvisie? U kunt meerdere antwoorden kiezen
Crossed with 'samenstelling huishouden'

Totaal Status: Compleet. Gemeente Ede: Binnen gemeente Ede

Door een e-mail te sturen naar de gemeente

Via een discussieforum op een website

Via een online-bijeenkomst

Ik wil niet meepraten

Weet ik niet / geen mening

Anders, namelijk ...

8.8%

8.7%

6.2%

5.3%

16.5%

16.9%

20.0%

18.7%

17.6%

8.8%

7.6%

6.9%

6.8%

8.8%

26.4%

26.2%

23.8%

25.5%

17.6%

18.7%

22.1%

15.4%

17.5%

29.4%

20.9%

18.6%

27.7%

26.2%

23.5%
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Eenpersoonshuishouden

Paar zonder kinderen

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) zonder thuiswonend(e)
kind(eren)

Samenwonend (gehuwd of
ongehuwd) met thuiswonend(e)
kind(eren)

Anders, namelijk ...



 

Rapport Onlinepeiling Omgevingsvisie 

 

Gemeente Ede 
 
02-02-2021 

Open antwoorden 



U heeft aangegeven dat u de online informatie-bijeenkomst van 20 januari helemaal of 
een stukje heeft bekeken. Wat vond u van de bijeenkomst? 
Kunt u uw antwoord toelichten? 
1. Geen commentaar 
2. Er werd niet altijd volledig en duidelijk antwoord gegeven op de vragen die gesteld werden via de app. Wbt de enquête: ben er niet 
tevreden over. 
De enquête is absoluut niet neutraal! De antwoorden waaruit men kan kiezen zijn te eenzijdig en misleidend. Ieder antwoord heeft 
hetzelfde uitgangspunt! 
3. De vragen die ik per app heb gesteld zijn noch tijdens de bijeenkomst noch daarna beantwoord. 
4. Via XON slecht verstaanbaar 
5. De informatie over de groei van Ede, hoe we kunnen bijdragen aan klimaatverandering. Groen in de leefomgeving. Met droogte 
omgaan door meer natuur te creëren waardoor we water langer kunnen vasthouden. Biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, 
houtwal,insekten, weidevogels. Natuur en landbouw samen. Samenspraak gemeente en provincie. vond ik allemaal goede informatie. 
6. Veel teveel toekomstgericht,te groot 
7. agrariers en burgers moeten niet uitgespeeld worden, wil je een mooi en betaalbaar buitengebied houden moet je juist de agrariers er 
voor belonen het te behouden en verstedelijking tegen gaan 
8. De bijeenkomst is heel globaal. Dat is prima in deze fase want het is groots en veelomvattend. Maar ik hoop dat er is veel meer 
diepgang komt. Er dient wat mij betreft veel meer ingegaan te worden op de vragen, opmerkingen en zorgen van bewoners. Er dient 
nog meer interactie te komen. Het presenteren van de vragen onder in beeld dat zo voorbij komt werkt vragen in de hand. Hiermee 
bedoel ik dat je komt tot ideeën komt waar ik eerder niet aan dacht. Ik als bewoner kan slecht inschatten wat bepaalde globale ideeën 
concreet voor effect hebben. Wat voor effect hebben deze dingen op de bewoner. En één voorbeeld ter illustratie is onvoldoende. En de 
nuances dienen duidelijk te worden gemaakt. Ik weet niet of ik later nog de mogelijkheid krijg om andere opmerkingen te maken 
vandaar dat ik deze hier opschrijf: Om te reageren op deze vragenlijst. Daar wordt gesproken over innovatie in de landbouw. Maar waar 
het je het dan over? Dat is zo vaag. Heb je het over conventionele landbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van sattelieten of van 
genetisch gemodificeerde landbouw of biologische landbouw of...? Mijn antwoord op zo'n vraag wordt bepaald door de definitie 
van zo'n begrip. Definieer gegrippen duidelijk want anders vul ik als bewoner de begrippen in waardoor er miscommunicatie ontstaat. 
Stel er wordt gesproken over het aantrekken van bedrijven. Waarom zou je dat doen? Is het idee van de gemeente dat iedereen in de 
gemeente Ede kan werken? 
9. Maar klein stukje gezien. Wel dat er verschillende (goede) deskundigen waren. Duidelijk filmpje, prettig format 
10. de visie is toch al gemaakt.. ben ervaringsdeskundige inmiddels en weet hoe deze processen werken. 
11. Ik vind een. Stop naar Ede toe beter. Ede groeit te snel en word te druk. In Ede willen we een. Recreatie plas zien en. Een. 
Overdekt winkelcentrum ipv Lleen. Maar meer blokjes woningen met een veel. Te kleine tuin. 
12. Weinig aandacht voor veehouderij en behouden van identiteit. 
13. Nee 
14. goed om een eerste bijeenkomst te beginnen met een aantal deskundigen op diverse terreinen. 
15. Heldere informatie, leuk dat er zoveel gasten waren. leuk met de figuren met uitleg erbij en de tekeningen op het laatst vond ik een 
leuke toevoeging. Ook goed dat vragen van kijkers (gedeeltelijk) beantwoord werden. 
16. Goed dat er aan burgerparticipatie gedaan wordt. Leuk dat er kijkersvragen aan bod kwamen. 
17. Was goed te volgen duidelijk 
18. verhelderend, wel benieuwd naar meer concrete stappen die hopelijk in sessie 2 duidelijker worden. Eerste sessie was voor mij 
meer inleidend en de grote lijnen waar we staan. 
19. Erg veel Edestad en weinig buitengebieden 
20. Moet hem nog afkijken 
21. Niet te lang, wel interessant 
22. Goed over nagedacht. 
23. Goed als start maar te weinig diepgang 
24. Duidelijke uitleg wat bedoeling is 
25. Vanuit verschillende invalshoeken is er gesproken over Ede in 2040. Veel thema's zijn aan bod geweest. 
26. Maar we lang 
27. nuttige info 
28. Goede mix van relevante onderwerpen. 
29. Presentaties prima, maar door digitale vorm niet erg interactief. Vooral veel zenden. Ik snap dat door de coronamaatregelen het 
moeilijk anders kon, maar voor dit onderwerp toch echt jammer. 
30. Er worden zaken besproken waaraan ik een andere draai aan zou geven 
31. . 
32. Professioneel 
33. Veel aspecten worden met concrete voorbeelden verduidelijkt wat wel en niet haalbaar is in ruimtelijke ontwikkelingen. 
34. informatief door de cijfers en de toelichting van de deskundigen. Het interactieve gedeelte kwam niet goed uit de verf vond ik,. Dit 
had o.a. te  maken dat meerdere vragen van kijkers de mening van een deskundige of wethouder wilde weten. De inbreng van 
wethouder de Pater was behoorlijk bepalend onder andere door zijn manier van spreken. Tijdens een informatie bijeenkomst hoor ik 
vooral informatie te krijgen en wil ik nog geen mening horen. 
35. veel wist ik al omdat ik ook zelf beleidsplannen volg 
36. Duidelijke info gegeven door de externe deskundige. Vage praat van wethouders met name de Pater. 
37. Ik vond de bijeenkomst iets te algemeen. 
38. Infirmatief 
39. Gewoon prima uitleg 
40. Het kwam een beetje voorgekookt over maar dat zal grotendeels te maken hebben met het virtuele karakter. Verstrekte informatie 
was vaak wel interessant maar echt diepgang ontbrak - wat ook wel weer logisch is bij een startbijeenkomst. 
41. Niet alles gezien wel lang genieg om goede indruk te krijgen. Goed bezig met de toekomst. Welnoppasden niet door te slaan 
42. techniek werkte niet goed, maar zie wel dat het verder professioneel is aangepakt in combinatie met de film. Zeer goed dat de kans 
wordt geboden om input te leveren in de vorm van enquete. Daarnaast ben ik ook graag bereid mee te praten bij verdere 
bijeenkomsten.  
43. duidelijk 
44. Soms moeilijk te overzien wat concrete consequenties worden. 
45. Goed op het vlak van inhoudelijke informatieverstrekking Er had meer over her proces van d3 totstandkoming van d3 visie gezegd 
kunnen worden Niet alle ingediende vragen werden aan de dagvoorzitter voirgelegd. 
46. Goede toelichting op wat de omgevingsvisie inhoud en welke thema's daarbij horen. 
47. Er werd nagenoeg niets gezegd over de dorpen 
48. Divers, een mooie start. 
49. Had zelf eerst de vragenlijst moeten doen. 
 



50. Als ik kijk wat de gemeente nu al jaren zegt maar ondertussen doet, dan strookt dat voor geen meter. ook nu heb ik weinig 
vertrouwen in de gemeente. Men zegt groen te willen zijn, maar staat toe dat recreatieparken illegaal (!!!) bomen kappen en uitbreidt tot 
en met. De Veluwe wordt in rap tempo vercommercialiseert. Helaas! In Lunteren geven veel mensen aan geen uitbreiding van het 
bedrijventerrein te willen en in ieder geval zover mogelijk bij het dorp vandaan te houden. De wethouder zegt in meer of minder 
woorden hier schijt aan te hebben en zijn zin door te drammen. Deze man zit daar namens ons, niet om zijn eigen belangen te 
behartigen of zijn christelijke broeders... Ik merk niets van de inzet van de gemeente tav het terugdringen van het vliegverkeer, al 
helemaal met het oog op Lelystad airport. Dan verkondigen dat de hei met kalk bestrooid wordt om alles weer mooi en beter te maken. 
Je moet zorgen dat de verarming van de grond stopt. Al die vreselijke boerderijen in onze gemeente die zo enorm veel rotzooi de grond 
in spuiten, oranje weilanden in het voorjaar.... is dat normaal? Intensieve veeteelt met enorme stankoverlast en fijnstof voor alle 
inwoners in de gemeente. Denk je dan aan gezondheid en inwoners? Ede als onderdeel van Foodvalley... er is niet eens een 
biologische markt in Ede. wat zeg ik... niet eens een deel van de markt. In Wageningen kunnen ze net een paar kramen vullen. Wat een 
lachertje, maar wel miljoenen van ons (!) geld pompen in dit hele circus. Iemand vult hier zijn zakken, maar de burgers/inwoners worden 
hier niets wijzer van. Dit soort zaken, ik vind het diep triest dat Ede steeds verder die kant op gaat. Er komen steeds meer 
(rand)stedelingen deze kant op met zakken geld die hier de huizen kopen, dikke stempels drukken op bestuur of gewoon zaken illegaal 
onderons regelen, omdat ze er toch wel mee weg komen. Allemaal hele kwalijke zaken...! 
51. Deel 1: een meneer die biodiversiteit zit te promoten, wat mi niet kan in gemeente Ede met veel inwoners, dit geeft te veel onnodige 
druk. Tevens zijn er andere partijen die het bos gewoon rucksichtlos uitdunnen. Boeren komen er bekaaid af, terwijl zij de "beheerders" 
van veel gebieden zijn, en hebben mi te weinig stem gekregen. Tevens zie ik problemen met het niet benoemde RES verhaal, zal erop 
neerkomen dat windmolen en/of zonnevelden "democratisch" worden gekozen door inwoners van Ede-stad, in bepaalde buitendorpen 
(Ederveen/De Klomp), terwijl windmolens langs de A30/A12 zeker niet gewenst zijn. Dit laatste vooral omdat dit een toekomstige 
belemmering zal worden voor verdere gebiedsontwikkelingen. De lobby vanuit bijvoorbeeld plaatsing op Delen is groter dan die van de 
buitendorpen. Deel 2: Te veel wollig verhaal van wethouder en een dame voor ouderen. Zag hierbij niet goed hoe men de grote 
verschillen in perspectief ziet tussen Ede-stad en de buitendorpen. Wel positief dat men food en bewegen belangrijk acht en dit wil 
promoten op allerlei vlak. 
52. Positief was de inhoudelijk verstrekte informatie. Matig was dat er nog geen enkele visie geuit werd en de wethouders hielden de 
kaarten op de borst. Wellicht was dat de 1e ronde ook niet de bedoeling. Leerzaam was dat de randstad deze kant op komt vanwege de 
mooie omgeving en de goede toegang . Dit klopt. Maar gaan we diezelfde rand stedelingen nu opofferen aan de door sommigen zo 
noodzakelijk geachte groei van Ede. Waarom niet breder gedacht zoals ook in de bijeenkomst genoemd werd; alle dorpen en steden in 
een straal van 50 km in de visie betrekken. Waarom moet Ede perse groeien terwijl wageningen en andere dorpen nauwelijks groeien 
en mogelijk meer opties hebben voor nieuwbouw zodat het karakteristieke van Ede (landbouw en natuur) behouden blijft 
53. Vond de nadruk op landbouw in verhouding veel te veel. Wij zullen moeten gaan nadenken hoe we betaalbaar gaan bouwen voor in 
de toekomst voor onze eigen kinderen en rekening houdend met de vergrijzing. Ik zie geen toekomst in bio industrie, dat is achterhaald. 
Alle rapporten geven aan hoe deze industrie de aarde verziekt. Willen wij onze leefomgeving koesteren dan moeten we een omslag 
maken. 
54. geluidskwaliteit was slecht zowel op Ede TV als via internet (volume op maximum was nodig). Op de tablet was het wel wat beter te 
verstaan, dus grotendeels op die manier gekeken. Inhoud was interessant, maar het duurde wel vrij lang. Peter de Pater gaf kort en 
duidelijk (en heel goed verstaanbaar) aan wat de bedoeling was; zijn bijdrage viel daarom in positieve zin op. Achtergrondinformatie in 
cijfers was ook erg verhelderend. Afgezien van de techniek was het wel een goede bijeenkomst. 
55. informatie en antwoorden op kijkersvragen behoorlijk vereenvoudigd en suggestief, daardoor lijkt het alsof er al veel vast ligt. 
nuance is zoek, het lijkt of je uit twee kwaden moet kiezen, terwijl er juist zoveel meer opties mogelijk zijn 
56. Duidelijk 
57. Het was duidelijk. Er waren veel verschillende sprekers die kennis van zaken hadden. 
58. Deskundige gasten. 
59. Te weinig uitdieping van de individuele onderwerpen 
60. mooie korte zakelijke discussie, dit heeft voor mij meer inzicht gegeven in de problematiek. 
61. Goed te volgen en een goede eerste stap op bewoners te informeren. Het is nu nog oppervlakkig. Ik ben benieuwd hoe de burgers 
goed betrokken worden. De omgevingsvisie is een hele opgave met heel veel thema's. 
62. De interactie met de vragen van inwoners aan de gasten laat zien dat de inwoner er ook toe doet. 
63. Wij hadden wat moeite met het geluid, maar verder zeer interessant. 
64. Het bleef wat vaag en voorzichtig. Politiek en consultants zullen nooit duidelijke standpunten ventileren. De volgende sessie ook 
radicalere gasten uitnodigen (belangenbehartigers natuur, landbouw, duurzaamheid, woningbouw). Maak de tongen los! Zo'n tekenaar 
heeft geen toegevoegde waarde. 
65. Mooie aftrap 
66. Prima, het was alleen vooral informatie delen. Diepgang komt vast later. 
67. Fijn dat bewoners worden geinformeerd. Informatiebijeenkomsten ook na Corona digitaal organiseren. 
68. Goede thema’s en onderwerpen, fijn onderbouwing door cijfers, goede presentator. 
69. Weinig concrete info 
70. Er waren weinig reacties van kijkers. De toelichtingen waren deskundig en goed. 
71. Gasten met diverse achtergrond, heldere, visuele toelichting 
72. Interessante presentatie. Nog weinig concreet. Jammer dat de scenario's nog niet gedeeld zijn. Je merkt aan de vraagstelling dat er 
een kant op wordt gestuurd. Dit gekoppeld aan de vraagstelling in dit onderzoek en het feit dat er dus blijkbaar als scenario's liggen 
vraag ik me wel af of de discussie nog wel open is.... 
73. Goed om zo inwoners te informeren 
 



De gemeente Ede wil inwoners betrekken bij de Omgevingsvisie. Hoe wilt u in het 
vervolg geïnformeerd worden? U kunt meerdere antwoorden kiezen. 
Anders: namelijk …. 
1. Door een neutrale vragenlijst op te stellen en niet zo als deze een voor in genomen lijst zonder de mogelijkheid om echt antwoord te 
geven op vragen. 
2. per mail 
3. burgerparticipatie waar ook wat mee gedaan wordt 
4. Ik vind informeren niet relevant omdat de gemeente mijlenver van de gewone doorsnee burger afstaat. De plank slaan ze in ieder 
geval mis door hele theorieën erop na te houden maar het niet om te zetten in praktische plannen die er toe doen. 
5. Via belangen organisaties. 
6. Via digitale presentaties (zoals voor de Parklaan en de stationsomgeving) 
7. De Vergaderingen van de Dorpsraad van Lunteren zijn heel geschikt om de bewoners van Lunteren bij de ontwikkeling van de 
omgevingsvisie te betrekken. Het bestuur van de Dorpsraad heeft eind 2019 een werkgroep van 13 Lunteranen geïnstalleerd met de de 
opdracht om een Dorpsontwikkelingsplan te maken. Dit plan is in hoofdlijnen klaar. In 2020 zou het aan de Lunterse bevolking worden 
voorgelegd. Door de coranapandemie heeft dit nog niet plaatsgevonden. 
8. Leuke, informatieve korte filmpjes zoals deze. 
9. Facebook/instagram 
10. Burgerraad 
11. Gebruik maken van de dorpsraden en andere bewonersorganisaties in de gemeente 
12. Webinars 
13. Betrek mensen bij beslissingen. Laat ze in alle stadia mee denken. Kap met die onzin dat je denkt, omdat je in een bestuursorgaan 
van de gemeente zit, te weten wat de bewoners echt willen of dat je zelf alle wijsheid in pacht hebt. SAMEN kunnen we de Gemeente 
weer krijgen waar het zou moeten zijn. Zet gewoon diverse groepen op die ook feedback verzamelen en meedenken en meebeslissen 
over zaken. 
14. LinkedIn 
15. via vertegenwoordiging vanuit wijkraden ed. 
 

Hoe wilt u het liefst meepraten over de Omgevingsvisie? U kunt meerdere antwoorden 
kiezen. Anders: namelijk …. 
1. Enquêtes 
2. Enquêtes 
3. Enquête 
4. Ik wil graag op de hoogte blijven. Meedoen met deze enquete vind ik al voldoende. Bewust meedenken. op dit moment heb ik geen 
behoefte om mee te praten. Ik probeer het te volgen. 
5. Zit al in het burgerforum 
6. Peilingen/enquetes op een website. Of actief uitgenodigd worden om ergens een idee/visie op te geven. 
7. Gemeente overleg LTO met ambtenaren en wethouders 
8. Zie vorig antwoord 
9. intergraal 
10. Enquête vind ik een goede optie die niet genoemd staat. 
11. Referendum 
12. Politiek “de boer op” 
13. Regio bijeenkomsten. 
14. Dmv een enquête is het begrijpelijk en goed te doen 
15. Gewone bijeenkomsten als dat weer mogelijk is 
16. Via enquêtes 
17. Via enquêtes zoals deze. Of via een online stemmen tool zoals Kahoot. 
18. Via in loop bijeenkomsten en doormidden van discussie bijeenkomsten 
19. Door de betrokken partijen zelf te benaderen door de gemeente zelf. Dus per actueel punt alle bewoners het betreffend gebied een 
stem te geven en niet door het beslissen mensen die niet direct bij de buurt of omgeving betrokken zijn. 
20. Informatie bijeenkomsten georganiseerd in buurthuizen voor alle burgers 
21. Bijeenkomsten waarbij men werkelijk aanwezig kan zijn ( dus na Corona) 
22. Een enquête zoals deze 
23. Geen online meetings maar face to face overleg/info avonden waar je persoonlijk met mensen kan overleggen/discussie kan voeren 
24. Enquêtes 
25. Bij voorkeur bij een bijeenkomst in onze Dorpsraad. Zodra dit weer kan. 
26. Via een enquête als deze 
27. Enquêtes, maar meer open vragen. 
28. betrokken worden bij het natuurbeheer inspraak hebben er wordt nu veel verpest en je kan het wel melden maar er wordt niets mee 
gedaan, je wordt niet teruggebeld zoals wel beloofd wordt etc. Het gaat hierbij concreet over het beheer van bermen en de heide. 
29. Enquêtes 
30. Vragenlijsten zoals deze 
31. Via enquetes 
32. Vragenlijst 
33. Een fysieke samenkomst van alle rangen en standen, die onder leiding van ervaren facilitators met elkaar in gesprek gaan over de 
uitdagingen van de gemeente Ede. 
34. als wij elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten in een fysieke bijeenkomst. 
35. Een vervolg op deze vragenlijst waar wordt gevraagd om te reageren op het concept visiedocument door dit op te knippen in 
beleidsonderdelen. 
36. Referendum 
37. De enquete vond ik een mooie manier om mijn wensen kenbaar te maken. Ik hoorde er via-via over en was nog net op tijd om deze 
in te vullen. Het voelt goed om mee te kunnen denken en zal ook proberen via volgende online-informatiebijeenkomsten aan te sluiten. 
38. Info avond 
39. Op een informatie bijeenkomst, niet online. 
40. Enquêtes als deze 
41. Dit soort vragenlijsten 
42. door dit soort zaken / enquetes. Die kun je heel makkelijk heel breed inzetten en voor veel mensen toegankelijk maken. 
43. Deze enquête via linkedin is een goed idee 
44. Fysieke bijeenkomst 
45. Enquête 
46. via online enquetes 
47. Via fysieke bijeenkomst zodra weer mogelijk 



48. een online peiling zoals deze 
49. als gespreksleider 
50. Via een peiling waarin ik elk antwoord kan toelichten 
51. door gesprekken direct met de gemeente 
52. Online enquêtes en peilingen 
53. ik ben al betrokken als fractievolger in de raad 
54. overleg vanuit de gemeente op wijkniveau 
 

Wat is de samenstelling van uw huishouden? 
Anders: namelijk …. 
1. Verpleëghuis 
2. Samenwonend met familieleden 
3. Samenwonend met familieleden 
4. Alleenstaande met kinderen 
5. Woon nog bij mijn ouders. 
6. Woon nog thuis 
7. Thuiswonend bij ouders 
8. Ik woon bij mijn ouders 
9. Thuiswonende 
10. Nog bij mn ouders 
11. Kind alleen 
12. Alleenstaande ouder met kinderen 
13. Bij ouders met zusjes 
14. Kind, wonend bij ouders. 
15. Alleenstaand met 3 volwassenen kinderen 
16. Thuis bij ouders 
17. Bij m'n ouders 
18. Thuiswonend 
19. Samengesteld gezin met 4 kinderen 
20. Alleenstaand met kinderem 
21. Ik woon nog bij mijn ouders en broertje. 
22. Alleenstaande vader met meerderjarige dochter ( student) 
23. Samenwonend, pleegkinderen 
24. Studentenwoning, Maar ik kom uit Ederveen, dus vandaar dat ik wel geïnteresseerd ben in de toekomst van Ede. 
25. Samenwonend met ouders 
26. Bij ouders, want er zijn geen starterswoningen 

 
Heeft u nog opmerkingen of vragen? 
1. 438 Geen commentaar 
2. Ik mis een prioriteit volgorde, afgeleid van wereld-, landelijke-, regionale-, en/of plaatselijke problematiek. Bv: klimaatverandering is, 
naar ik begrijp, zo’n dringend probleem, dat het dominant zou moeten zijn in keuze bepalingen. Ofwel: ik mis de visie van deskundigen 
op netelige kwesties. 
3. De vragen zijn erg suggestief. Er wordt ligt enorm veel nadruk op terugdringen van landbouw. Terwijl er ook andere mogelijkheden 
zijn. Terugdringen van grote bedrijven is niet opgenomen. De druk op de woningmarkt neemt toe door mensen vanuit de Randstad. 
Hiermee neemt druk toe op de beschikbare ruimte en moeten keuzes gemaakt worden. Zorg dus voor een beperking / stop van de 
woningzoekenden buiten de Gemeente Ede. 
4. De enquête is nu niet bepaald goed gemaakt. Ik heb aan vrij veel enquêtes van de gemeente Ede mee gedaan. Geef in ieder geval 
bij vragen de mogelijkheid om het ergens niet mee eens te zijn, geen mening, etc. Met name de vraag waar je alleen maar antwoorden 
kunt geven als ik vind het belangrijk omdat... stel je vind het geheel niet belangrijk. Stel als je zo’n vraag stelt met die antwoorden dan 
als. Welke stelling klopt het beste. Hopelijk is de volgende enquête beter. Succes en iig gewaardeerd dat we betrokken worden als 
inwoner van Ede  
5. Zie mijn antwoord over de bijeenkomst van 20 januari jl. 
6. De omschrijving van de antwoorden op de vragen was in veel gevallen niet neutraal: dorpen versus vitale dorpen. Daarnaast waren 
de antwoorden niet tegenstellend aan elkaar maar hadden in feite dezelfde inhoud, waardoor je geen duidelijke keuze kon maken. 
7. Schandalig om de veehouderij zo het verdomhoekje in te drukken en maar in te zetten op bouwen en duurzaam want die energie 
centrales met die snipperzooi en rookwolken is verre van duurzaam 
8. Er zijn vragen waar je door de verplichte voorgestelde antwoorden een niet door mij gewenste richting ingestuurd wordt. Op deze 
manier komen er uitkomsten waar ik het niet mee eens ben. 
9. Bedankt voor de aangereikte gemakkelijke mogelijkheid om mee te mogen denken en visie te geven: dat is de kracht van Ede! 
10. Nee 
11. Vooral in deze tijd is de natuur in de buurt heel belangrijk gebleken. Wees er zuinig op. 
12. De postcode check had slimmer gekund. 
13. Het zou onze woonomgeving goed doen als er veel minder vergunningen afgegeven worden voor de intensieve veehouderij! Het is 
niet meer van deze tijd! Dit met het oog op klimaatverandering, dierenwelzijn en volksgezondheid. Er moet meer oog zijn voor cultuur- 
en natuurbehoud. De Veluwe wordt zo langzamerhand één groot circus wat toerisme betreft. Dit schaadt de natuur! Stop met het 
uitbreiden van grote bungalowparken aan de rand van de natuur en bomenkap! Meer snelheid remmende maatregelen in de bebouwde 
kom zijn hard nodig. Stop met het bouwen van miljoenenvilla’s in het buitengebied! Investeer liever in betaalbare woningen voor o.a. 
senioren. Landbouwgrond teruggeven aan de natuur en boeren meer betrekken in natuurbeheer. Bedrijventerreinen ver uit de 
karakteristieke dorpskern houden! Geef economie niet altijd voorrang op natuur. De mens is op weg zijn eigen woonomgeving op deze 
manier te vernietigen!!!!! 
14. Hoe kunnen we de groei door instroom van buitenaf afremmen,ontmoedigen,stoppen. 
15. Ede wordt veel te groot en er wordt veel te veel gekapt. Echt een reden voor ons om te vertrekken. 
16. KOESTER DE BOER , NU HET NOG KAN!!!! 
17. Ik heb nog nooit zo een voor ingenomen vragenlijst gezien.! 
18. Waarom moet een stad/dorp steeds groeien. Kan er ook een grens gesteld worden aan de groei? 
19. Ik vind het zeer eenzijdig om bij de 2 vragen over natuur en luchtkwaliteit de 2 te kiezen antwoorden erop gericht zijn om de 
veehouderij dit in de schoenen te schuiven. Ik kan dit helaas niet anders zien, als de opties zijn: open haarden en kachels verminderen 
of: veehouderij verminderen. Dit is bewust sturen op veehouderij. Verkeer, allerlei vormen van industrie e.d. lijken hier bewust te worden 
ontzien. Ook bij de vraag voor natuur, wordt veehouderij tegenover de andere bedrijven en woningen gezet. Hiermee stuur je bewust op 
de keuze van de stadsbewoner, die minder verbinding met de landbouwsector heeft. Ik vind dit zeer verontrustend voor een gemeente 
die zijn historie heeft in een vooruitlopende agrarische sector. 
20. Stellingen lagen soms wat ver uit elkaar of hadden weinig met elkaar te maken. Dit vertekent het beeld mijns inziens 



21. Kom als gemeente op voor de boeren. Zorg dat de boeren meer toekomst krijgen zodat ze ons van prachtig voedsel kunnen 
voorzien en wees zuinig op de natuur. De boeren zijn de beste natuurbeheerders die er zijn, zo is het al zolang de aarde bestaat. Stop 
met vergunningen afgeven om te bouwen op boerenland in het buitengebied!! 
22. Energie, ga een kerncentrale bouwen. Hebben we een duurzame en constante stroom ipv de pieken en dalen die bij zo’n en wind 
voorkomen. Zonnepanelen op daken en niet op pandbouwgrond. Geen windmolen ivm schade aan de omgeving (horizon vervuiling en 
vogels) 
23. Ik zag deze enquete op het laatste moment via een Twitterbericht. Heb ik de aankondigingen gemist? Hebben jullie dit wel 'breed 
genoeg uitgetoeterd'? 
24. Aantal vragen zijn zeer suggestief; bijvoorbeeld schone lucht: kiezen tussen geen houtkachel of minder intensieve veehouderij. 
Waarom niet minder vliegtuigen. 
25. werkzaam in loondienst in de landbouw. al de richtingen van vragen zijn sugestief en dwingen je 1 bepaalde richting in 
26. Een belangrijk thema vind ik de inrichting van 30 km-zones. Op veel wegen wordt nog veel te hard gereden, terwijl er op een aantal 
straten ook veel doorgaand verkeer is. Dat verkeer hoort daar niet thuis en is daarom sluipverkeer. De verblijfsfunctie van de wegen in 
30 km-zones komt daardoor onder druk te staan en het doet afbreuk aan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. De Omgevingsvisie 
en straks het Omgevingsplan zouden het verblijfskarakter beter moeten borgen. De verkeersfunctie moet duidelijk ondergeschikt 
gemaakt worden aan de verblijfsfunctie. 
27. nee 
28. Zou graag zien dat aanleg v nieuwe woonwagenstandplaatsen ook meegenomen word. Ook wij hebben recht op uitbreiding van . 
29. Ja de Edenaren vinden. Een. Toestroom van al die buitenstaanders vervelend het word veel. Te druk. Richt u eens op de Echte 
Edenaren we willen graag weer een overdekt winkelcentrum en een recreatie plas. En grotere tuinen. 
30. ede stad wordt lang niet overal bezorgd. vaker klachtenformulier ingevuld maar krijg hem nog steeds niet 
31. Let op haalbaarheid/betaalbaarheid. Ondernemers houden de economie draaiende. 
32. Er moet wat worden gedaan aan het woekerende jacobskruid. 
33. Nee 
34. Waardeloze enquète, erop gericht om zoveel mogelijk draagvlak voor boerenbedrijven te vernietigen. Walgelijk! 
35. Wat is dit een suggestieve vragenlijst, bij sommige vragen heb je keuze uit twee antwoorden. En als je dan een biomassakachel 
hebt én je hebt een intensief bedrijf, dan kun je alleen maar tegen jezelf kiezen. Het is wel duidelijk dat de gemeente Ede graag de 
boeren weg wil hebben!!!!! 
36. Ik vind het een erg suggestieve vragenlijst. Je kunt alleen maar tegen boeren stemmen. Waarin blijkt dat jullie niet veel meeleven 
met de boeren. Luister eerst naar de verhalen van de boeren die in je EIGEN gemeente wonen. Schandalig dat jullie die mensen niet 
kennen. Terwijl er toch een flink deel een boeren achtergrond heeft in deze gemeente. 
37. Erg suggestief door meerkeuzevragen te maken waarin je bijna gedwongen wordt om te kiezen voor minder intensieve veeteelt. 
Logisch dat nu veel mensen toch zullen kiezen voor minder intensieve veeteelt... erg jammer dat dit op deze manier moet en dat er naar 
ons als boerenbedrijven niet geluisterd wordt.. Pijnlijke enquête om in te vullen als je zelf op een intensieve veeteelt bedrijf woon en je je 
eigen ouders zo hard zie knokken voor een goed bestaan en voor goede zorg voor onze dieren. Ouders die geëmotioneerd raken door 
dit soort enquêtes en nieuwsberichten. 
38. . 
39. Ik vind het zeer eenzijdig om bij de 2 vragen over natuur en luchtkwaliteit de 2 te kiezen antwoorden erop gericht zijn om de 
veehouderij dit in de schoenen te schuiven. Ik kan dit helaas niet anders zien, als de opties zijn: open haarden en kachels verminderen 
of: veehouderij verminderen. Dit is bewust sturen op veehouderij. Verkeer, allerlei vormen van industrie e.d. lijken hier bewust te worden 
ontzien. Ook bij de vraag voor natuur, wordt veehouderij tegenover de andere bedrijven en woningen gezet. Hiermee stuur je bewust op 
de keuze van de stadsbewoner, die minder verbinding met de landbouwsector heeft. Ik vind dit zeer verontrustend voor een gemeente 
die zijn historie heeft in een vooruitlopende agrarische sector. 
40. Woningbouw zou moeten binnen de stads- of dorpsgenoten, voornamelijk woningen die echt nodig zijn. Industrie op bestaande 
gebieden, goed ingericht om zo zo min mogelijk groen te moeten opofferen. Geen windmolens of windparken, maar investeer in de 
daken van huizen en panden om daar zonnepanelen te plaatsen. Landbouw de ruimte geven om zo duurzaam te kunnen werken. Laat 
de boer de boer zijn. Oftewel, geen grote onnodige projecten bedenken die geen nut hebben of totaal niet bijdragen aan een groen en 
gemoedelijke leefomgeving 
41. Nee 
42. Biomassa is geen duurzame energie, heeft een grote CO2 uitstoot. Mis vooral de elektrische mobiliteit in samenhang met het sterk 
reduceren van vervuilende en fijnstof verspreidende voertuigen. Duurzame en zelfvoorzienend woningen c.q. bedrijfspanden zijn dd 
toekomst. Hittestress en zware regenval, vasthouden in plaats van afvoeren regenwater. 
43. Het buitengebied van Ede moet het buitengebied blijven, dus geen uitbreiding van woningen!! 
44. Om onze groene omgeving te beschermen moet er minder gebouwd worden in de nabijheid van natuur. 
45. Is het niet verstandig om te wachten met de visie tot dat er weer echte bijeenkomsten kunnen worden gehouden met echte 
inspraak? 
46. Huizen beter isoleren en meer natuur 
47. Mooi onderzoek 
48. Er moet een stop komen op recreatie de dieren hebben geen rust meer in de bossen/natuurgebieden.Alles wordt overspoeld door 
recreanten. 
49. Ik mis totaal visie op Biomassa, vind het ook heel vreemd dat ze eventueel kachels en houtstoken willen minderen en er niets over 
biomassa staat. Mijn belangrijkste vraag die ik als Edenaar heb: "Hoe kun je mindering op houtkachels en houtvuur rijmen als er 2 
biomassa's centrale's staan waarvan één in de bebouwde kom" 
50. Ik kan mijn mening niet geven door de sturende vorm van de vraagstelling 
51. geen 
52. In mijn ogen een zeer eenzijdige vragenlijst. De realiteit is niet zo zwart/wit als geschetst doet worden. 
53. Eerste vragen erg anti landbouw/agrarische bedrijven qua antwoorden; 2 keuzes waarvan 1 altijd tegen landbouw/veehouderij? Fors 
suggestief dat landbouw dus slecht is voor zo'n beetje alles, niet erg echt fijn voor het imago van de toch erg duurzame en innovatieve 
landbouw/veehouderij hier in de omgeving. En dat terwijl dat wel 1 van de belangrijkste onderdelen van Ede en omgeving is? Bijzonder 
om een enquête zo in te richten... 
54. Ik hoop dat de landbouw niet moet wijken voor natuur en industrie en dat daar op een eerlijke en nette manier mee om word 
gegaan. Mensen die vooruit willen en dat kunnen mee gedacht word. Als je daar niet goed mee omgaat word het een zooitje in het 
buitengebied en geen natuur 
55. Een aantal keuze mogelijkheden zijn wat beperkt. Misschien de mogelijkheid om overal een eigen opinie te kunnen toevoegen. 
56. Succes! 
57. Ik vind het zeer eenzijdig om bij de 2 vragen over natuur en luchtkwaliteit de 2 te kiezen antwoorden erop gericht zijn om de 
veehouderij dit in de schoenen te schuiven. Ik kan dit helaas niet anders zien, als de opties zijn: open haarden en kachels verminderen 
of: veehouderij verminderen. Dit is bewust sturen op veehouderij. Verkeer, allerlei vormen van industrie e.d. lijken hier bewust te worden 
ontzien. Ook bij de vraag voor natuur, wordt veehouderij tegenover de andere bedrijven en woningen gezet. Hiermee stuur je bewust op 
de keuze van de stadsbewoner, die minder verbinding met de landbouwsector heeft. Ik vind dit zeer verontrustend voor een gemeente 
die zijn historie heeft in een vooruitlopende agrarische sector. 
58. Bouw Ede niet verder uit richting Lunteren, een prachtig gebied gaat dan ten gronde. Ede moet het hebben onder andere van de 
prachtige natuur die er nu nog eens. Mensen van buitenaf komen hier wonen en zo kun je wel blijven bouwen. Het gaat ten koste van 
de onze prachtige natuur. Laat ons nageslacht ook nog van onze prachtige omgeving genieten en bouw niet alles vol. 



59. zeer suggestieve vraag om te kiezen voor: vermindering van houtstook of landbouw intensieve veehouderij, de vraag heeft een 
politiek element in zich terwijl het over gezinsbedrijven en dus mensen gaat. 
60. Deze vragenlijst staat negatief tegenover boeren en intensieve veehouderij. Heel erg slecht dat de mensen die deze enquete 
invullen al door de vragen een bepaalde richting wordt opgestuurd. Geen eerlijke vraagstelling. Echt jammer. 
61. Vind dat er doormiddel van de keuze mogelijkheden erg wordt aangestuurd op het inkrimpen van de landbouw/agrarische sector En 
ik denk dus dat deze enquête geen realistisch beeld geeft. 
62. Wat een waardeloze stellingen. Bijvoorbeeld die over luchtkwaliteit 
63. Nee 
64. als echte Edese zou ik graag willen dat dat beetje karakteristieke dat Ede nog rest sowieso in takt zal blijven. Er is wat mij (en vele 
andere echte Edenaren) betreft al veel te veel vervangen door betonnen doorsnee huizen en gebouwen. Zo oneindig jammer!!! 
Gebouwen restaureren, in ere herstellen......dat zou ik toejuichen! 
65. Antwoorden zoeken die jullie liggen 
66. Deze enquête is zeer beperkt in de antwoorden en er word gericht gestuurd op het opzetten van woningbouw en natuur tegen het 
agrarisch buiten gebied. Denk breder en zorg dat er een mooi en leefbaar buitengebied blijft. De (agrarische)bedrijven maken het 
buitengebied van de dorpen rond ede een aangename plaats om te wonen en die mening word volgens mij door meer mensen gedeeld 
dan dat de aangelegde natuurgebieden worden gewaardeerd. Wees zuinig op de activiteit die er in het buitengebied nog bestaat 
waardoor het zijn karakter behoud. 
67. Ik vind de vraagstelling erg vervelend. Ik wordt gedwongen om te kiezen tussen twee antwoorden waar ik het niet mee eens ben. 
Bijvoorbeeld de vraag over schone lucht. De antwoorden (houtkachels verminderen en/of de intensieve veehouderij verminderen) zijn 
maar een deel van de mogelijke antwoorden! Waarom niet de keuzeantwoorden (lucht)verkeer, industrie, werken specifiek, wonen 
specifiek of extensieve landbouw ertussen plaatsen? 
68. Sommige vraagstellingen zijn nogal sturend in deze enquête. En soms zijn antwoorden niet mogelijk. Zeker in de energie transitie is 
er meer mogelijk dan alleen zon op veld of wind. Er is nog zoveel te winnen op de daken en met energieBESPARING. 
69. Ik vind het zeer eenzijdig om bij de 2 vragen over natuur en luchtkwaliteit de 2 te kiezen antwoorden erop gericht zijn om de 
veehouderij dit in de schoenen te schuiven. Ik kan dit helaas niet anders zien, als de opties zijn: open haarden en kachels verminderen 
of: veehouderij verminderen. Dit is bewust sturen op veehouderij. Verkeer, allerlei vormen van industrie e.d. lijken hier bewust te worden 
ontzien. Ook bij de vraag voor natuur, wordt veehouderij tegenover de andere bedrijven en woningen gezet. Hiermee stuur je bewust op 
de keuze van de stadsbewoner, die minder verbinding met de landbouwsector heeft. Ik vind dit zeer verontrustend voor een gemeente 
die zijn historie heeft in een vooruitlopende agrarische sector. 
70. De vragen zijn erg suggestief. Het is vaak kiezen tussen twee kwaden. 
71. Geef de agrarische sector voldoende ontwikkelingsruimte en probeer niet alle landbouwgrond in natuur en energie te drukken. Als 
de bevolking van ede en omgeving groeit, dan moeten ook deze mensen kunnen eten. 2e punt is dat niet alleen biologische boeren 
heilig zijn, maar dat gangbare boeren òòk samenwerken met de natuur. Verdere toelichting geef ik graag telefonisch 
72. Probeer de kosten van dit soort onderzoeken in de hand te houden! Weinig externen hopelijk en niet te veel gedoe. Houd het 
nuchter 
73. Ik vind het zeer eenzijdig om bij de 2 vragen over natuur en luchtkwaliteit de 2 te kiezen antwoorden erop gericht zijn om de 
veehouderij dit in de schoenen te schuiven. Ik kan dit helaas niet anders zien, als de opties zijn: open haarden en kachels verminderen 
of: veehouderij verminderen. Dit is bewust sturen op veehouderij. Verkeer, allerlei vormen van industrie e.d. lijken hier bewust te worden 
ontzien. Ook bij de vraag voor natuur, wordt veehouderij tegenover de andere bedrijven en woningen gezet. Hiermee stuur je bewust op 
de keuze van de stadsbewoner, die minder verbinding met de landbouwsector heeft. Ik vind dit zeer verontrustend voor een gemeente 
die zijn historie heeft in een vooruitlopende agrarische sector. 
74. Het is lastig om goede keuzes te maken in deze enquete. Als ik voor het een heb gekozen, wil niet zeggen datr ik niet óók voor de 
andere keuze optie ben. Of juist andersom, ik moest soms kiezen terwijl er soms geen antwoord bij stond waar ik echt voor wilde 
kiezen. Dit zal zeker een raar beeld geven waar ik niet blij mee ben. Omdat ik keuze heb gemaakt waar ik niet geheel achter sta, heb ik 
dan ook heel erg getwijfeld of ik deze enquete wel wilde insturen. Ik doe het toch, maar zal het een volgende keer denk ik niet meer 
doen. 
75. Besef hoe mooi Ede is . Door de crisis hebben we gezien dat de Natuur van belang is en dat we het aantal bezoekers bijna niet aan 
kunnen. Het gevaar is dat Ede het overloop putje van het westen gaat worden en voor we het weten loopt er een vierbaans weg over de 
ginkelse heide om al het verkeer aan te kunnen. 
76. Geen 
77. Is een goede enquête. Ik hoop in de toekomst nog meer als inwoner betrokken te worden bij nieuwe ontwikkelingen en de gemeente 
Ede te verbeteren. 
78. Hoop dat de gemeente Ede niet onbeperkt door blijft bouwen. Lijkt er nu nml op dat de overbevolking van het westen het streven 
van Ede is, alle mooie plekjes volbouwen doen ze daar ook. Daarna blijkt dat de infastructuur niet goed is en voor je het weet ligt er een 
4 baans weg over de mooie heide naar Arnhem en staat er overal windmolens en zonnepanelen.. Wees zuinig op wat je hebt. Hoeft niet 
meer, meer, meer te zijn. 
79. Nee 
80. Waarom gaat deze enquête er alleen van uit dat Ede moet groeien? Wat mij betreft is Ede groot genoeg en wordt het er niet 
gezelliger op als alles volgebouwd wordt. Groen in ons dorp is er al veel te weinig helaas. Daarnaast: houtkachels en openhaard 
ontmoedigen? Geef dan als gemeente het goede voorbeeld en stop met biomassa. Om het positief af te sluiten: ik vind Ede een erg 
prettig dorp om te wonen. 
81. Jammer dat er bij sommige vragen gekozen moet worden uit twee kwade of goede antwoorden en er geen redelijk alternatief als 
antwoord mogelijk is. Bv. Landbouw of houtstook. 
82. Minder gemeentelijke inmengingen op privé terreinen zodat bewoners hun eigen visie op hun eigen land kunnen uitvoeren zonder 
aan de grillen van wethouders en aanverwante onderhevig zijn. 
83. Er is op het moment veel discussie over ‘de Belt’. Is het misschien een plan om op de zuid-westzijde zonnepanelen aan te brengen 
daar? Alle gunstig liggende daken van huurhuizen, bedrijfspanden, openbare gebouwen, scholen en kerken voorzien van 
zonnepanelen. Daarmee kunnen agrarische en natuurgebieden blijven wat ze zijn. Stimuleren van beplanten (met sedum) van platte 
daken d.m.v. subsidie. Stimuleren van zonnepanelen op eigen huizen d.m.v. subsidie. Stimuleren van minder bestrating in de tuin zodat 
het regenwater makkelijk weg kan. Bij nieuw te bouwen huizen een regenton verstrekken. 
84. Ja, bij de vraag of ik windmolens of zonneparken wil: geen van beide! Investeer liever in zonnepanelen op al bestaande daken: 
grote bedrijven zoals de AHXL. Dan is iedereen blij! 
85. Een gemeente Ede app maken met al het gemeente nieuws, projecten, besluiten, vergunningen. Waar ook een interactieve 
mogelijkheid in zit om te reageren. 
86. Graag het gras kort houden door regelmatig te maaien. Een groen gemaait grasoppervlak vind ik mooier dan dat hoge gras. 
87. Is het echt noodzakelijk dat Ede groeit? Kunnen er niet nieuwe dorpen in Nederland worden gesticht i.p.v. de bestaande 
dorpen/steden uit te breiden. Dorpen hebben als voordeel: meer sociale controle, meer samenhang, minder criminaliteit. Ik spreek uit 
ervaring. Ik heb gewoond in: Varsseveld (buiten de bebouwde kom), Utrecht, Nijmegen, Leiden, Rotterdam en nu in Ede in de hoop dat 
het hier 'dorpser" zou zijn. 
88. De vraagstelling in de enquête liet onvoldoende vrijheid om een genuanceerd antwoord te geven. Het was bijv kiezen tussen wonen 
en bedrijven of natuur. Daar kan moet een weging mogelijk zijn. 
89. Geen 



 
90. Wat betreft energievoorziening van Ede (en Gelderland, en ook Nederland in zijn geheel), zou ik persoonlijk liever een kerncentrale 
zien dan gigantische velden met zonnepanelen of windmolens. Dit aangezien kernenergie veel efficiënter en veiliger is dan andere 
vormen van groene energie. Echter weet ik dat ik hiermee in een kleine groep val, aangezien veel mensen nog (onterecht) bang zijn 
voor kerncentrales. Ik zou het een goed idee vinden als Ede zich als gemeente naast haar inzettingen voor groene energie in de vorm 
van windmolens en zonnepanelen, ook inzet voor kernenergie. Dat kan ook beginnen in de vorm van meer informatie over de cijfers van 
verschillende vormen van energie (zoals hoeveel energie er gewonnen kan worden per vierkante meter, de veiligheid van kernenergie 
(met name ten opzichte van grijze energie)). 
91. Goed dat dit gebeurt. 
92. Enquête vond ik wat gekleurd. Ik had liever wat meer open vragen of schaalvragen 
93. Ik vond sommige vragen van de enquête niet reëel. Begrip niet waarom de mogelijkheid van kernenergie niet wordt belicht. Ben 
tegen zonnevelden (verarming van de grond) en tegen windmolens bijvoorbeeld. 
94. Waarom staat buitengebied Hoog Baarlo/ Deelen er niet bij 
95. Belangrijk om de focus op voedsel en gezondheid te behouden bij het vormgeven van de omgevingsvisie (beweegmogelijkheden, 
buurtmoestuinen, voedselbossen, eetbaar groen in de openbare ruimte, ruimte voor duurzame voedselinitiateven, etc.) 
96. Ja, als het over houtkachels gaat is er een groot verschil tussen zomaar een willekeurige houtkachel en de op uitstoot geteste 
Tigchel kachel die wij hebben staat. Hopelijk wordt die differentiatie meegenomen in de omgevingsgeluid 2040. 
97. Ja. 
98. nee 
99. Zorg dat woningbouw voornamelijk beschikbaar komt voor mensen uit de regio. Dit is op meerdere plekken buiten regio ede ook. 
100. Gaat de gemeente hier wel naar luisteren, of wordt dit net als het referendum over koopzondag, het monument op de hei en de 
naam van de rondweg in Lunteren? Lunteren los van EE!!! 
101. Nee 
102. Positief dat inwoners betrokken worden. Waarom worden niet álle inwoners standaard benaderd voor zo ' n enquête? 
103. Ik vond verschillende vragen erg tendieus. Te weinig keuzemogelijkheden of niet mogelijk meer antwoorden te geven. Jammer. 
Sommige vragen geven al zoveel richting en een andere mening of geen antwoord is dan niet mogelijk. Jammer. 
104. Lastige keuzes Voor gevoel incomplete lijstjes Soms voor gevoel multi interpretabel. Bang dat antwoorden anders uitgelegd 
worden dan bedoeld. 
105. Ik zou graag zien dat de gemeente actie onderneemt zodat er bij nieuwbouw een maar wordt gezet op het aantal woningen dat 
naar westerlingen gaat. Voor lokalen zijn de prijzen niet te betalen geworden. 
106. Ede centrum stond niet al wijk aangegeven 
107. Vul geen postcode in. Is toch anoniem. Woon op kazerneterreinen. Het is veel te druk in de natuur. Natuur wordt zo verkwanselt. 
Ook met de enorme herrie ( schreeuwen ) van mountainbikers en veel te veel oefeningen van defensie. Waarom moet Ede groeien ? 
Zorg eerst maar dat de huidige Edese bewoners zich er prettig voelen. En ik vraag me af of het word foodcenter door moet gaan. Kost 
de inwoners jaarlijks veel geld. Het lijkt totaal niet aan een behoefte te voldoen. De huidige bevolking is helemaal niet blij met al die 
groei. 
108. Ik zou graag zien dat bestaande bedrijven, leegstand, gebruikt worden i.p.v. dat steeds nieuwe panden worden neergezet. Over 
duurzaamheid gesproken. Andere woonvormen toestaan, zodat mensen makkelijker voor elkaar kunnen zorgen. 
109. Komen er nog meer inspraakrondes voor de Omgevingsvisie? En worden de uitkomsten nog op een bepaalde manier gedeeld? 
110. Betaalbare woningen in Lunteren vooronze jeugd 
111. Ede is vol! Stuur de project ontwikkelaars maar naar Arnhem. 
112. Geef meer ruimte aan de verkoop van snippergroen in de wijk Kernhem 
113. waar komt de uitslag van deze enquete 
114. Je moet niet heel Nederland vol poten met zonnepanelen en windmolens, en ook niet de natuur in biomassacentrales opstoken. 
Gewoon dat geld steken in onderzoeken naar iets echt veel beters. Genoeg slimme mensen in Nederland 
115. Sommige verplichte meerkeuzevragen vindt ik de vragen goed of slecht, jammer dat je ze niet beide kunt aanvinken of geen van 
beide.  
116. Ik ben zeer benieuwd naar de uitslag van de enquete en het actieplan. 
117. Het fijne aan wonen in Ede is juist de nabijheid van natuur en groen. Inwoners zijn hier niet voor niks het gelukkigst van Nederland. 
Laten we dat vooral behouden en blijven waarderen. 
118. Anonimiteit lijkt niet erg gewaarborgd? Eerst wijk dan postcode vragen, invullen email voor nieuwsbrief. Verder positief dat burgers 
betrokken worden hierbij, al zijn bij aantal stellingen beide antwoorden niet wat ik vind, daar de minst slechte gekozen. 
119. Winkeliers in het Centrum meer steunen .zoveel lege Winkels 
120. Ik hoop dat Ede de groene stad en omgeving blijft waar we een aantal jaren geleden heel bewust naar verhuisd zijn. Wat mij 
betreft mag daar nog meer groen bij met (nog meer) ruimte voor de inwoners van Ede om ook in het groen te kunnen blijven bewegen. 
Zonder dat het groen in Ede een toeristische attractie wordt. 
121. Het zou fijn zijn als het MFDO er dit jaar zou staan ( Multi Functiioneel Dorpshuis Otterlo ) en bewoningen in Onderlangs. 
122. Er waren veel vragen over woningen bouwen. Ik merk dat elk onbenut stukje grond inmiddels bebouwd. Dit veroorzaakt veel 
verkeer en lange rijen met geparkeerde auto’s in de straten. Veel straten zijn hierdoor erg gevaarlijk geworden om over te steken voor 
kinderen. Door alle geparkeerde auto’s is het vooral voor kleine kinderen moeilijk te zien of er iets aankomt. Ik zou hier graag meer 
aandacht voor willen zien. Ik ben voorstander van binnen de gehele bebouwde kom 30 km per uur en een oplossing voor al die rijen 
geparkeerde auto’s. Daarnaast zijn er misschien handige fietsoplossingen te verzinnen, zodat je bijvoorbeeld ook met kleine kinderen 
veilig naar het centrum kunt fietsen. Dat is nu nog een spannende onderneming (zou niet zo moeten zijn). Waarom spelen kinderen 
tegenwoordig zo weinig buiten? Omdat het gevaarlijk is vaak. Een auto is wat mij betreft bedoeld om (liefst stapvoets) naar de 
provinciale/snelweg te rijden voor lange ritten. 
123. De enquête geeft bij sommige vragen geen echte keuzes. De geboden opties lijken teveel op elkaar. Daarnaast zijn er vragen 
waarbij ik graag beide antwoorden had aangekruist. Laat deze enquête niet gebruikt worden als buikspreker voor de politieke agenda. 
Wat willen wij met de voorzieningen? Daar heeft u niet naar gevraagd. Willen we met de bus naar Apeldoorn, dan wil ik niet eindeloos 
door de wijken van Ede rijden, maar wil ik naar de Rietkampen, dan verkies ik een langere reistijd. Kon ik niet aankruisen. Verder vind ik 
dat de ontwikkeling van woonwijken hand in hand moet gaan met de ontwikkeling van bedrijventerreinen en infrastructuur. De 
tegenstelling tussen openbaar vervoer en automobiliteit is daarmee ook vals. De identiteit van Ede en de ontwikkeling daarvan is mij 
niet duidelijk en ik heb daarover dan ook eigenlijk geen mening. 
124. Houtkachels in een woonwijk verbieden. Longpatienten kunnen na 5 uur niet meer naar buiten, en alles moet hermetisch dicht. 
125. Ik vind de vragen nogal gestuurd, er zijn veel vragen wat ik een andere mening over heb 
126. Dat de bezemwagen meer door de steden mogen rijden om de stoepranden schoon te vegen. Ede fietsstad. Ede wordt een 
fietsstad genoemd maar je kan mekaar niet passeren op de fietspaden die met een scheve rand worden verbonden met de straat. 
Tevens dat de verkeerslichten afgestemd moeten worden op fietsers wanneer men een knop in kan drukken en dan toch een tijd 
moeten wachten om door te kunnen. Laat de automobilisten in hun warme auto even wachten om de fietser in de regen eerder over te 
laten steken. 
127. Jazeker dat ede veel vuil op straat heeft de laatste jaren. En er te weinig toezicht is op daklozen en vooral asielzoekers. Last ze 
iets doen desnoods plantsoenen dienst of vuil rapen. Problemen komen door dat se niets kunnen. Geen jeugdbeleid hiervoor. 
Fietsvoorziening is vreselijk in ede geen veiligheid en auto's zijn belangrijker qua voorzieningen. Je moet wel een hele lange adem 
hebben wil je iets wat gebeuren zou gaan geregeld te krijgen. En vind deze enquête zo opgesteld dat je behoorlijk al in een richting 
wordt gestuurd.  



128. Ik vind de windmolens op het industrie verschrikkelijke horizon vervuiling. In een polder heeft niemand er last van. Maar als een 
Veluws dorp zijnde hoort zoiets er niet te zijn. Sommige mensen zitten nu in hun achtertuin en kijken uit op een verschrikkelijk 
reusachtige paal met wieken. Andere alternatieven zouden beter zijn 
129. Graag meer aandacht voor trapveldjes voor jongens in de puberfase. 
130. Akelig lastige stellingen 
131. Met veel antwoorden op de vragen ben ik het met beide antwoorden niet eens. Ik vindt het een slechte enquête 
132. Tweede basisschool op ENKA 
133. - 
134. De keuze tussen starterswoningen en vrijstaande woningen vind ik apart. Voor iedere fase moeten er voldoende woningen zijn. 
Nieuwbouw moet toegankelijk zijn als er binding met ede is. Anders niet. Verder woon ik graag in ede 
135. Ik vind dat inwoners van Ede voorrang moeten krijgen op nieuwbouw, omdat er nu veel belangstelling vanuit de randstad komt om 
in Ede te wonen en daardoor de huizenprijzen met een rap tempo stijgen, zullen de (jonge)Edenaren gedwongen worden om hun 
woonplaats buiten Ede te zoeken. Dus over 20 jaar zie ik bijna alle jongeren vervangen worden door mensen van de randstad. 
136. Ik vind de enquête soms lastig, omdat het meest passende antwoord vaak tussen de 2 stelling in ligt. Kies je voor natuur of 
duurzame energie, ik zou graag beiden doen, in een gezonde balans. 
137. Verniel de natuur niet door zonneveldparken 
138. Ede moet niet te groot worden investeerder in sociaal en uniek heid, en laat bedrijfsterreinen niet te dicht groeien naar huizenbouw 
of Andersom anders kun je het na mijn mening geen dorp meer noemen dan is het eigelijk gewoon een stad op papier. 
139. Ik vind het jammer dat er geen vragen over de biomassa centrale bij zijn. Dat onderwerp leeft erg in Ede. Ik maak me ook zorgen 
over de uitstoot gassen ervan op onze gezondheid. Ik vind de vraag over een verbod over particuliere houtstook nogal hypocriet terwijl 
de gemeente zelf de grootste houtstook verbrander is met 4 biomassa centrale’s. Dat ondermijnt het vertrouwen in fatsoenlijk beleid. 
Laat de gemeente zelf eerst het goede voorbeeld geven door met de biomassa centrale’s te stoppen. 
140. Veel vragen uit deze enquête hebben antwoorden die erg zwart-wit zijn. Bij veel vragen is er meer nuance. Bijvoorbeeld of we 
bedrijven willen clusteren op bedrijventerreinen of niet hangt af van het type bedrijven en de mate van hinder die zij veroorzaken en 
verkeer dat zij aantrekken. 
141. Graag een recreatieplas in/nabij Ede én voldoende (basis) scholen 
142. Bij de vraagstelling valt mij op dat de gemeente het liefs ziet dat de boeren ermee stoppen zodat de grond die vrijkomt bebouwd 
kan worden. We hebben de boeren nodig !!! Heel duidelijk . Als er te veel mensen van buiten Ede hier komen wonen , ja dan komen we 
woningen en ruimte te kort ! Dat is Niet het probleem van de boeren , en hoeft ook geen probleem van de gemeente te zijn !! . Verpest 
het mooie Ede niet door alles maar vol te bouwen , en wees zuinig op de hard werkende boer en ZIJN grond. 
143. de vragen v.d. enquete zijn erg sturend waardoor je soms een antwoord in moet vullen waar je niet achter staat, meer vrijheid 
(open antwoorden) zou dichter bij mijn visie op het beleid staan, ik voel me nu "gedwongen" keuzes te maken waar ik niet achter sta. 
bijv.t.a.v bedrijven (terreinen) het wordt de hoogste tijd de groei daarvan te stoppen en tot een stabilisatie te komen. ongebreidelde 
groei met o.a. toenemende verkeersbewegingen (vervuiling)is ongewenst. er zijn wel degelihk GRENZEN aan groei. 
144. Verwerk nieuwe stadsvisie ook in de uitbreiding Kernhem Noord. Innovatieve inbreiding in de bebouwde kom is effectiever op 
termijn. Het totale oppervlakte bebouwde kom moet niet groter worden. 
145. In de wijk Enka valt op dat de school veel te klein is voor de buurt, waardoor kinderen met de auto naar andere scholen moeten. 
Nu hier ook nog 200+ sociale huurwoningen komen, zou iets meer visie op de omgeving welkom zijn. Ik denk daar graag in mee. 
146. Nee 
147. Vuurwerk niet verbieden 
148. Wij zijn hondenbezitter, nu lopen wij geregeld over de geluidswal wat volgens de bebording een stuk losloopgebied is, waarom 
staat er onder aan de geluidswal aan de laan der Verenigde Naties geen afrastering of hek zodat de loslopende honden niet zomaar de 
weg op kunnen lopen? Dit lijd nog wel eens tot gevaarlijke verkeerssituaties. Nu rijd ik voor mijn werk dagelijks via de poortwachter de 
a12 op. Als ik savonds terug naar huis rijd neem ik het verkeerslicht voor de stadspoort rechtsaf richting de maandereng/rietkampen. Bij 
dit verkeerslicht zit ook een verkeerslicht voor de fietser. Wat mij opvalt als ik aan kom rijden dat het verkeerslicht voor de fietser altijd 
op groen staat en er geen fietser te bekennen is. Op het moment dat ik daar dan stil sta gaat het fietspad rood en voor de auto op 
groen. In het kader van duurzaamheid en zuinigheid kan dit verkeerslicht niet anders afgesteld worden? Zodat als er geen fietser te 
bekennen is dit verkeerslicht voor de auto gewoon op groen staat en het moment dat er een fietser is deze dan groen krijgt.  
149. Waarom wel de hout kachel, maar de milieu vervuiling bio centrale weglaten. 
150. In Ede moeten er eens veel goede en betaalbare huurwoningen komen niet dat onze kinderen die niet kunnen of willen kopen 
noodgedwongen langer bij hun ouders moeten wonen omdat je ruim 8 jr moet wachten voor een woning is gewoon niet normaal . En 
het gezeur over houtkachels moet afgelopen zijn er wordt door het verkeer ook genoeg vieze uitstoot gegeven dus ik ga heerlijk door 
met houtstoken 
151. Gemeente Ede/Huiswaarts waarom zijn er geen woningen in Ede beschikbaar voor starters met een jaarloon tot €40.000,--. Hier 
thuis een dochter leerkracht/juf van ja al 25 jaar en staat al sinds haar 18e jaar ingeschreven bij huiswaarts! En een beroep gekozen 
leerkracht/juf waar een tekort in is. Salaris meer dan 23.000 minder dan 40.000. En niks in Ede. Wel in Wageningen en Veenendaal of 
zelfs Lunteren. Maar als geboren Edese wil je in Ede wonen. Doe er iets aan! Het is toch te gek voor woorden dat er geen woonruimte 
is voor haar en betaalbaar. Dus doe er iets aan!  
152. Stop met het kappen van bomen / verlenen van kapvergunningen!!! En ga heel veel bomen planten!! 
153. Duidelijke vragenlijst maar helaas met gebreken. Voorbeelden: - Landbouwgrond die vrijkomt langs de A30 is makkelijker geschikt 
te maken voor duurzame energieopwekking dan landbouwgrond die bij Deelen vrij komt; - Bij duurzame energie worden slechts de 
opties windmolens langs de autowegen of grote zonnevelden buiten de kernen gegeven. Maar over 20 jaar is aardwarmte wellicht een 
goed alternatief, en wat te denken van (kleinere) zonnevelden op platte daken ìn Ede en de kernen? - Energieneutraal in 2050: ten 
eerste kan dat m.i. ambitieuzer, en ten tweede wordt de optie 'minderen' niet genoemd; - Bij busroutes kunnen kiezen tussen òf lange 
en langzame routes òf directe en routes is geen keuze. Er moet een fijnmazig OV netwerk komen met b.v. goede fietsroutes naar de 
sneltramstations van Lunteren, Ede en Bennekom (en door naar Wageningen en Barneveld), van daar uit elektrische bussen naar 
belangrijke bestemmingen als het ZGV en een fijnmazig netwerk van busjes of fietstaxis naar woonwijken, sportfaciliteiten, 
winkelbestemmingen enz. Tegelijkertijd zullen er maatregelen genomen moeten worden om het privé autogebruik te ontmoedigen. Dat 
kan door b.v. in te zetten op kleinschaligheid: elke wijk haar eigen voorzieningen, dus geen woonwijken zonder winkels, geen 
weidewinkels en geen bedrijventerreinen zonder goede OV verbinding. Maar... alles begint bij het begin: ideeën verzamelen, een 
richting bepalen! En Ede heeft al een paar goede stappen gezet! 
154. Ik mis klimaatadapatie en vergroening van de bebouwde ruimte. Belangrijk voor gezondheid en leefbaarheid. De gemeente Ede 
kan veel maatregelen nemen voor het klimaat, bijvoorbeeld door dwingende regels voor bouwbedrijven. Dat doet ze veel te weinig. 
Waarom zien we in Enka zoveel bestrating? Waarom hebben veel huizen in het carre geen voortuin maar tegels? Waarom hier 
regenpijpen die hun water op het trottoir lozen? Waarom zoveel ruimte voor auto's? Waarom worden alle huizen opgeleverd met zeer 
slechte grond waardoor er 100den aanhangwagens aan en af komen rijden om grond af te graven, af te voeren en te vervangen 
(waarom verplicht de gemeente de bouwers niet om tuin aarde te storten? De stikstof uitstoot gaat sky high zo! Nu is het 1 groot 
tegelfestijn in de achtertuinen). Waarom geen parkeerplaatsen die half doorlatend zijn voor regenwater? Het kan zo veel beter, het moet 
zoveel beter. Ede moet betere ambities ontwikkelen voor de toekomst, het klimaat en duurzaamheid. En Ede moet meer rekening 
houden met bestaande bomen (stikstofopslag) en Ede moet stoppen om meer te kappen dan te planten. Please! Voor de 
toekomst! 
155. Is de enquete wel goed genoeg omdat iedere keer maar twee antwoorden mogelijk zijn. Uit twee kies je dan de minst slechte... 
maar niet degeen die jij zou willen of je aanspreekt 



156. Mijn vraag is om de implementatie van 5G te pauzeren. En dat er eerst veel grondiger en vooral onafhankelijk onderzoek wordt 
gedaan naar de mogelijke effecten ervan. Het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland heeft de nodige kennis gebundeld in het 
onlangs verschenen boek: Straling van alle kanten bekeken. Met als oogmerk de politiek hiermee te willen informeren voor het kunnen 
maken van de juiste beslissingen! 
157. Wij zijn vanuit de Randstad naar de gemeente Ede verhuisd vanwege de natuur, de authentieke sfeer van de dorpen, de 
gemoedelijke sfeer, de relatieve rust en de vriendelijkheid van de mensen. Wij vrezen een toestroom van mensen vanuit de Randstad 
zodat we uiteindelijk weer in een min of meer soortgelijke woon- en leefsituatie terecht zullen komen. 
158. Minder randstedelingen hierheen halen (geen werk van maken) en betaalbare huizen voor onze regionale jeugd/inwoners. Geen 
afbraak van mooie panden/gebouwen en een beter ingericht centrum. Geen baggerwinkels meer (telefoonhoesjes etc, patatzaken, tiger 
etc) maar speelgoedwinkels, miss etam e.d.zijn meer welkom. Plantsoenen en bermen mogen beter onderhouden worden, door heel 
idee dan en niet zoals nu selectief. 
159. Ja, gemeente Ede moet stimuleren dat er meer ruimte komt om duurzaam voedsel en landbouw te ontwikkelen. 
160. Vragen waar er eigenlijk geen antwoord voor is. Bijvoorbeeld allebei niet wenselijk. 
161. Geen opmerkingen, anders dan eerder gemaakt 
162. Ik zou willen dat de gemeente Ede stopt met de plannen voor groei van het inwoneraantal!!!!!! Richt u zich toch vooral op alles wat 
er al is om dit goed te onderhouden en bereikbaar te houden. Het plan voor sociale woningbouw op Enka vind ik slecht. Het worden 
gewoon te veel mensen op één plek, bovendien gaat het mooie aanzicht van de oude fabriek een groot deel weg. Ook al die 
appartementen op de kazerne terreinen lijkt me geen goed plan. Ook weer veel te veel mensen van buiten Ede. Wat ik wel goed vind: 
het plan voor Victoria Vesta. Herinrichting van alle leegstand!!! 
163. Het is belangrijk dat u de ingewonnen data transparant terugkoppelt, en de resultaten publiceert 
164. In hoeverre wordt een integrale benadering toegepast? Deze lijkt soms te missen. 
165. Misschien kunnen er (snelle) fietspaden aangelegd worden langs de snelweg. Dat hoeven geen brede stroken te zijn, om toch 
goed dienstbaar te zijn aan mensen die zich snel per fiets willen verplaatsen. Als steeds meer mensen elektrisch auto gaan rijden, zijn 
de uitlaatgassen ook niet zo'n probleem meer. Het zal het fietsgebruik voor woon-werkverkeer stimuleren. En max 30 km in de 
bebouwde kom zal helpen om het in de 30 km buurten in ieder geval te doen! Ook dit zal het fietsverkeer stimuleren. We moeten er een 
beetje vanaf dat alles altijd zo snel mogelijk moet. 
166. Succes 
167. De keuzemogelijkheden zijn wat beperkt in een meerkeuze vragenlijst. Er hadden wat mij betreft meer antwoorden kunnen staan. 
Nu moest ik soms iets kiezen waar ik niet helemaal achter sta. Prioritering van meer vragen had beter geweest. 
168. / 
169. Veel succes gewenst! 
170. Ik had bij enkele vragen een ander antwoord willen geven, dat kon helaas niet. Moest dus een antwoord kiezen waar ik niet achtet 
stond. 
171. Meer betaalbare woningen voor mensen die net als ons buiten de sociale huurwoningen vallen. Wij zitten vast in een flat waar wij 
niet op ons gemak wonen. Maar helaas zijn alle woningen die gebouwd worden onbetaalbaar qua huur 
172. Succes ( ik werk zelf in een utrechtse u10 gemeente en ben vanuit economie betrokken bij de omgevingsvisie) 
173. De te kiezen antwoorden waren geregeld ongenuanceerd en sturend. Of dit of dat. 
174. Ik zou het op prijs stellen als de uitkomsten van deze enquete breeduit en eerlijk en open gedeeld wordt met de inwoners van Ede. 
175. De te selecteren antwoorden waren wel heel zwart/wit. Veelal is een mogelijke combinatie mogelijk. Zoalls het slim combineren: 
gebruik platte daken voor zonnepanelen oud. Soms was de gegeven zeer suggestief: voor of tegen boeren. De uitdaging zit erin om 
juist slimme combinaties te leggen die het een win-win-situatie oplevert. Niet of-of maar en-en. 
176. Overall heb ik het idee dat heel veel reeds bepaald is door lopende activiteiten, en zie niet goed in hoe bewoners hier een bijdrage 
in kunnen leveren, Veel belangen staan haaks op elkaar (Ede-stad <> buitendorpen), waarbij op basis van het inwoner-aantal de 
buitendorpen zullen achterlopen in beslissingen. Zou bijna voorstellen om dit te splitsen in bijdrages vanuit Ede-stad en buitengebied, 
waarbij in het laatste geval de boeren een belangrijke schakel zijn. 
177. Laat Ede Ede blijven; woningen in huidige centrum houden en volledige buitengebied koesteren voor waar het nu voor 
gewaardeerd wordt. Anders wordt het gouden kalf geslacht voor groei . Als het gouden kalf er niet meer is dan stopt het 
178. bij de antwoorden voor woningen voor senioren zou ik graag een mogelijkheid zien voor kleinschalig wonen, maar dan wèl met 
voorzieningen in de buurt. Het is belangrijk dat senioren niet te veel geclusterd wonen, maar meer gemengd in de wijk, meer tussen 
gezinnen met kinderen die voor ouderen mogelijk behulpzaam zouden kunnen zijn of in ieder geval meer contactmogelijkheden geeft. 
179. Een aantal vragen/keuzen in de vragenlijst vind ik onduidelijk. Bijvoorbeeld rond het buitengebied. Kiezen voor geen verdere 
bebouwing, sluit het beheer van natuur door de boeren niet uit. Kiezen voor snel en korte lijnen openbaar vervoer betekent niet vrij baan 
voor alle verkeer, maar voor mij gebruik de fiets (of scootmobiel) in aansluiting op OV. Enz. Voorzieningen bij dorpen.....maar geen 
industrie, bedrijven. Verdichting van de woonkernen, maar beperk hoogbouw in dorpen enz Ik wens jullie succes met de uitwerking en 
interpretatie van de enquête! 
180. Ben best tevreden over onze gemeente Ede 
181. Geen zonneparken maar benutten van bestaand dakoppervlak aub. 
182. Sommige stellingen had ik liever een cominatie van beide stellingen gehad, omdat ik dann beides belangrijk vind. Als je je 
investeringen deelt en beides ontwikkeld kom je meer mensen te gemoed. Zoals de huizenbouw. Betaalbare woningen in kern in 
hoogbauw, maar ook nieuwe woonwijken in buitenterrein. Maar dan niet in natuurgebied. Energie ontwikkeling bij nieuwe huizen en op 
daken bestaande panden of bij stallen met veeteld. Maar ook windmolens zullen nodig zijn. Innovaties bij landbouw die ervoor zorgen 
dat je voedselvorzieningen op kleinere stukken grond kunnen, misschien war het kan de hoogde in. En daardoor meer grond voor 
wooningen. Ontwikkelingen van wegen en ook van openbaar vervoer en fiets- en voetpaden lijkt mij beides belangrijk en moet dus 
samen gebeuren. 
183. In Ederveen  
184. Ik vind dit geen goede enquête. Je moet kiezen tussen 2 antwoorden en er geen ruimte voor een invulveld. Nergens kan je 
duidelijk aangeven wat je echt belangrijk vindt. Dit is dus een sturend onderzoek gericht op een uitkomst die de gemeente wil zien. 
185. Leuk dat jullie dit doen! 
186. Ik hoop dat overheid, provincie en gemeente echt gaan luisteren naar de bewoners en de behoeften/wensen van deze bewoners 
ook serieus mee laten wegen in de te nemen beslissingen. Ervaring leert dat men wel input vraagt van de bewoners maar er vervolgens 
niets mee doen en het terzijde schuift. 
187. Ik wil graag dat de landbouwbedrijven behouden blijven. Ik merkte dat een aantal vragen/stellingen ingaan op minder intensieve 
landbouw. Wat mij betreft moet de landbouw blijven; we zijn een van de beste ter wereld. Het is een kwestie dat burgers meer moeten 
gaan willen betalen voor producten van de boer (melkprijs; kaas; vlees etc.). Dus behoud de landbouwbedrijven en ga in gesprek met 
supermarkten voor een eerlijke prijs voor de boer. 
188. M.b.t. energie vind ik de ontwikkeling van grote zonneparken in de gemeente Ede een zorgelijke ontwikkeling. 
189. Ik vind het fijn input te mogen leveren, bedankt! 
190. Belangrijkste punten voor de gemeente: - geluidswal plaatsen langs de A12 tussen Kinderboerderij de Oude Hofstede en het 
Hoekelumse bos (eventueel behangen met zonnepanelen) - meer aandacht voor voorlichting en preventie van houtkachelstook, 
eventueel subsidie voor het vervangen van een houtkachel door een electrische kachel - de biomassa centrales moeten weg uit de 
woonwijken - stimuleer de boeren om over te stappen op biologische landbouw en veeteelt - blijf aandacht houden voor het verzet tegen 
Lelystad Airport 



 
191. Lastig vragen beantwoorden want geen uitleg bij wat met iets bedoeld wordt, door bv. Een sterretje of vraagteken waarop je kunt 
klikken voor extra toelichting. Zeker i.c.m. schijntegenstellingen. Verder vind ik het belangrijk dat bestaande wijken niet volgepropt 
worden met overal huizen. Hier en daar groen is van grotere waarde, ook ivm hittestress. Neem het tuindorp, prop je daar huizen tussen 
wordt het meer en meer een stenen jungle. Iets dat niet te rijmen is met de oorspronkelijke bouw en filosofie van de wijk. 
192. Enquête is erg eenzijdig en niet correct , ik ben tegen windmolens deze brengen door het geluid bewoners tot wanhoop, doden 
ontzettend veel insecten en tegen het draaien er van daar kunnen bepaalde mensen niet tegen, tegen zonnevelden dat is zonde van de 
landbouwgronden en verzieken de omgeving , tegen biomassa er worden hele mooie gebieden gekapt, de lucht wordt extra vervuild en 
de CO2 opname van de takken en bomen wordt tegen gegaan . 
193. door de laatste vragen is het geen anonieme peiling. jammer dat dit niet van tevoren is aangegeven. hoewel ik het onderwerp 
belangrijk en interessant vind zou ik het dan waarschijnlijk niet ingevuld hebben. 
194. De uitzending op vimeo was niet beschikbaar. Ik kon dus niet terug kijken. 
195. Ik woon in Ede-Noord. Aan de Asakkerhof. Ik heb het idee dat dit gebied (Tussen de benzinepomp en restaurant Stam) Ede-Noord 
heet. Deze optie stond niet tussen de selectiemogelijkheden. 
196. Worden er naast de dorpsraden ook bewoners geraadpleegd? en op welke wijze gaat dit gebeuren? 
197. Ik wil antwoorden kunnen toelichten in een peiling. Ik heb deze peiling ingevuld, maar heb niet het idee dat ik hier mijn mening heb 
kunnen geven. 
198. Het zal goed zijn om aparte sessies te organiseren voor de stad, de dorpen en het buitengebied. De problematiek en uitdagingen 
zijn te verschillend om dit tegelijk te behandelen 
199. Graag wil ik mee geven dat ik graag zou zien dat we energie zouden gaan opwekken op de hiervoor geschikte daken, zodat we 
het zichtvervuiling van zonneweides en windmolens zo lang mogelijk kunnen uitstellen. Ook zou ik graag bij nieuwbouw wijken en 
woningen zien dat er natuur inclusief gebouwd zou worden. Denk aan ingebouwde gierzwaluw kasten of mussen kasten. Maar ook het 
groen in de wijk, denk aan bomen en struiken, maar ook aan kruidenrijke perken. Maar ook buiten de bebouwde kom. laten we meer 
bomen en struiken planten, maar ook het beheer van bermen kan al een positieve rol spelen in de biodiversiteit. En laten we in zetten 
op een meer plantaardig dieet, waar een verantwoordelijk geteeld stuk vlees ook zeker in past, maar in mindere maten dan nu. Een 
verantwoordelijk stuk vlees komt dan van een dier die voer krijgt wat ook in de omgeving geteeld is. 
200. Geen duurzame landbouwgrond opofferen voor zonneparken. Er zijn daken genoeg binnen onze mooie Gemeente Ede. 
201. Harskamp is helaas minimaal gegroeid in woningen en bewoners, het zou goed zijn als er veel woningbouw in de toekomst kan 
plaats vinden waardoor de jeugd in Harskamp kan blijven en hierdoor het dorp levendig blijft. 
202. Ik mis de mogelijk om geen antwoord te geven. Als ik moet kiezen tussen windmolens of zonneweiden en ik ben tegen beide, dan 
wil ik dat ook aan kunnen geven. Dit kwam meerdere keren voor, een groot minpunt in deze enquete. 
203. Houd vol te communiceren 
204. Op de informatie-avond is weinig gesproken over buurtgroen of stadslandbouw. In eerdere visies (stadsvisie) is er veel ruimte 
ingetekend voor stadslandbouw, terwijl daar weinig van gerealiseerd is. Soms gaat de uitvoering (groenonderhoud e.d.) zelfs in tegen 
de beleidsvisie. Hoe garandeert de gemeente dat een visie daadwerkelijk wordt uitgevoerd of in ieder geval niet wordt weersproken 
door de werkelijkheid? 
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