
Ede staat op de kaart: als Foodcity, als vastberaden 
trekker van FoodValley, het hart van de Veluwe en de 
gelukkigste gemeente van Nederland. 

De ingrediënten: een lokale, regionale én mondiale 
visie op Food, goede werkgelegenheid, vaart in de 
woningbouw en het uitbaten van de Edese pluspunten 
‘groen’, ‘rust’ en ‘ruimte’. Dit alles gekoppeld aan goede 
voorzieningen en ondersteuning, met inbreng van de 
inwoners en ondernemers. Ede koestert zich in de 
toenemende belangstelling van bedrijven en toeristen. 
Dit is te danken aan de samenwerking tussen de 
wethouders, een goed functionerende gemeenteraad, 
vakkundige ambtenaren en meedenkende inwoners.
 
Deze bestuurlijke harmonie was er nog niet direct in 
2014. De formatiebesprekingen waren turbulent verlopen 
en in het begin lagen er potentiële breekpunten voor 
de coalitie, de koopzondagen voorop. Wat hielp was de 

Ede laat zich zien
keuze voor een bestuursakkoord op hoofdlijnen en het 
besef ‘we doen het samen en bedisselen het niet alleen 
als coalitie’. De wethouders besloten belangrijke issues 
gezamenlijk op te pakken. Dat leverde soms onderling 
stevige gesprekken op maar daardoor een gedegen 
verantwoording van de beleidsuitvoering: als je het elkaar 
kunt uitleggen kun je het ook de raad en de burgers 
uitleggen. 

Deze terugblik 2014-2018 is bedoeld voor de Edese 
inwoners om een completer beeld te krijgen van een 
periode die Ede veel heeft gebracht: naast nationale én 
internationale erkenning vooral ook meer inbreng van 
de burgers. Dankzij burgerparticipatie zijn belangrijke 
beslissingen breder gedragen zoals de komst van 
asielzoekers, de nieuwe markt, de renovatie van een 
complete wijk... 
Ede een saai heidedorp? Vergeet het maar. Ede staat 
op de kaart, mede dankzij de Edenaren zelf. 

College B&W Ede in 2018, vlnr: Leon Meijer, Jeroen van Delden (gemeentesecretaris), Willemien Vreugdenhil, 

burgemeester René Verhulst, Harry van Huijstee, Johan Weijland, Gerrie Ligtelijn

Terugblik op de dynamische Edese coalitieperiode 2014-2018

College B&W in 2014,

vlnr: Willemien Vreug-

denhil, Johan Weijland, 

Gerrie Ligtelijn, 

Richard Wielinga 

(gemeentesecretaris), 

burgemeester 

Cees van der Knaap, 

Marije Eleveld, 

Leon Meijer

De digitale uitgave inclusief informatieve hyperlinks vindt u op de websites van de coalitiepartijen.



Karin Bijl
Fractievoorzitter PvdA

Het convenant 
op hoofdlijnen 
werkt; iedere 
partij doet 
mee. Zo vorm 
je voor veel 
onderwerpen een breed
draagvlak en doe je het
samen. Ede is meer gaan
bruisen van evenementen 
en activiteiten, veel mensen 
trekken erop uit en zijn 
gelukkig.

Harry van Huijstee, 

PvdA, Wonen, 

Vrijwillige inzet.

Speciale aandacht voor:

· Ede Doet, succesformule voor 
 bewonersinitiatieven
· De a.s. renovatie van de 
 karakteristieke wijk Kolkakker, 
 i.s.m. bewoners
· Kop van de Parkweg wordt 
 ein-de-lijk gesloopt t.b.v. 
 een aantrekkelijk woon- en 
 uitgaansgebied dichtbij het 
 station

“Alles grijpt in elkaar”, zegt Harry van 
Huijstee, de enthousiaste opvolger van 
Marije Eleveld (nu directeur van een 
Utrechtse woningcorporatie). “Onze focus 
op Food levert meer naamsbekendheid 
op. Meer mensen willen in Ede werken én 
wonen.” Dus zijn er meer woningen nodig, 
niet alleen dure huizen, ook en vooral 

sociale woningen. Er komen er dit jaar 200 extra bij in de sociale sector, 
naast de gebruikelijke 80 per jaar. En nog eens 200 in 2019 plus 1200 in de 
daaropvolgende tien jaar. “Een hele uitdaging”, vindt van Huijstee.

Bouwen, bouwen, bouwen. Het waren jarenlang bekende verkiezingsbeloften 
voor Ede. De werkelijkheid? Als er 80 woningen bij kwamen, werden er ook 
80 gesloopt. Sociale woningbouw betekent namelijk dat er geld bij moet in 
plaats van geld verdienen aan dure projecten. Een centrumgemeente als Ede 
zal echter niet alleen de Randstedelijke Food-wetenschapper een luxe dak 
boven het hoofd moeten bieden, ook de mensen met een laag inkomen én 
statushouders hebben recht op woonruimte. “Door extra sociale woningbouw 
hoeft die vervuilende discussie van eigen volk eerst niet gevoerd te worden”, 
aldus Van Huijstee. “Ook denken we na over de middeninkomens die nu te 
duur huren maar door de hypothecaire beperkingen ook geen huis in hun 
prijsklasse kunnen kopen”.

mEdemaken
Marije Eleveld en later Harry van Huijstee hebben zich als wethouders ingezet 
voor betere ondersteuning van vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven. “Het 
project mEdemaken was het eerste grote participatieproject. Daar hebben 
we veel van geleerd, ook en vooral hoe het niet moet. Nu pakken we het 
aan met onderwerpen die minder breed zijn en concreter voor de inwoners 
om daarover mee te denken. Er praten, denken en doen nu mensen mee 
die echt bij de betreffende onderwerpen betrokken zijn. Deze vorm van 
burgerparticipatie is lastiger voor onze accountants, omdat de uitkomst niet op 
voorhand vast te stellen is, maar makkelijker en beter voor de inwoners”. 

“Burgerparticipatie 
is lastiger voor 
onze accountants, 
beter voor Ede”

Harry van Huijstee

https://ededoet.nl/
http://kolkakker.nl/
https://www.gelderlander.nl/de-vallei/sloop-aan-de-parkweg-is-begonnen~a6d7f542/
https://www.ede.nl/fileadmin/files/ede/wonen_en_leven/documenten/20160229_Woonvisie_Ede_2030_inclusief_bijlagen_1_en_2.pdf
https://www.ede.nl/fileadmin/files/ede/wonen_en_leven/documenten/20160627_Kadernota_Vernieuwd_Welzijn.pdf
https://www.ede.nl/gemeente/actueel/nieuwsbericht/college-legt-voorstellen-medemaken-voor-aan-gemeenteraad/


Peter de Pater
Fractievoorzitter 

GemeenteBelangen

De partijen 
hebben goed 
samengewerkt; 
er is niemand 
weggelopen 
toen het 
spannend werd. Gestart in 
bezuinigingstijd met een 
zware zorgtaak. 
Sport, evenementen, 
parkeren, toerisme gaan 
goed, imago Ede kan beter. 
Graag een nieuwe kans 
in een volgend college, 
uiteraard met zelfreflectie 
en energie. 

Gerrie Ligtelijn,

GemeenteBelangen, 

Sociaal domein.

Speciale aandacht voor:

· Gouden Gemeente Ede
· Dementiecirkel
· Middelen voor armoedebe-
 strijding jaarlijks beschikbaar 
 i.s.m. vrijwilligers die helpen 
 bij het aanvragen
· Mantelzorgondersteuning

Eén van de afspraken in het bestuurs-
akkoord is niet gehaald: de wijkwethouder. 
Gelukkig maar, vindt Gerrie Ligtelijn, die 
straks afscheid neemt als wethouder 
sociaal domein. Letterlijk en figuurlijk je 

terrein afbakenen, daar is dit college snel van afgestapt. Dat heeft weleens tot 
gevolg dat meerdere wethouders bij een opening zijn maar het geeft tegelijk 
ook de gezamenlijke betrokkenheid aan. “Kijk maar eens naar de pilot Ede 
West”, zegt Ligtelijn: “Alles komt daar samen: er wordt verbinding gezocht met 
ondernemers en maatschappelijke organisaties vanuit welzijn, sport, cultuur 
en huisvesting. En met vrijwilligersorganisaties. De zogenaamde nulde, eerste 
en tweede lijn ontmoeten elkaar en de samenwerking wordt steeds beter. De 
pilot Ede West is een goed vliegwiel voor de rest van Ede”. Gerrie Ligtelijn 
is blij met de toegenomen collegiale samenwerking: “Voor bijvoorbeeld meer 
sociale woningbouw werk ik nauw samen met Harry van Huijstee, dat gaat 
heel soepel”. De wethouder is niet te spreken over het mislukken van het 
project Skaeve Huse: woonruimte voor zeer prikkelgevoelige mensen. Het 
voorstel werd onvoldoende gesteund door de raad. Ligtelijn: “We moeten ons 
doodschamen dat we deze kwetsbare mensen geen plek gunnen”. 

Olifantsoren 
Trotser is wethouder Ligtelijn op de ‘olifantsoren’ van de gemeente bij een 
ondersteuningsverzoek. Er wordt doorgevraagd naar de achtergronden 
van de hulpvraag. Wat lukt niet meer en wat heeft dat voor gevolgen voor 
het dagelijks leven en de sociale contacten? “De vraag van de burger staat 
voorop, wij helpen zoeken naar de middelen om tot een oplossing te komen 
zodat de inwoner weer zo goed mogelijk zijn of haar leven kan oppakken.” 
Om dit te kunnen doen heeft Ligtelijn onder meer afspraken gemaakt met 
zorgverzekeraar Menzis:“Daar lag geld voor preventie, dan moet je dat 
gebruiken”. De wethouder zal straks met een gerust gevoel afscheid nemen 
van haar pionierswerk op het terrein van ondersteuning en langdurige zorg 
thuis. “Sociale teams hebben namelijk niet alleen olifantsoren, ze durven 
ook ‘op de handen te zitten’ en te delegeren. Die werkhouding voorkomt 
overbelasting en kokervisie.” 

“De vraag van de 
burger staat voorop 
bij ondersteuning”

Gerrie Ligtelijn

https://www.ede.nl/gemeente/actueel/nieuwsbericht/gemeente-ede-geeft-het-goede-voorbeeld-bij-het-hervormen-van-het-sociaal-domein/
https://dementiegeldersevallei.nl/46/wie-zijn-wij
https://www.ede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/43627-47ab8cc7-8b3e-4118-9821-cd932d4115c8.pdf
https://www.ede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/43627-47ab8cc7-8b3e-4118-9821-cd932d4115c8.pdf
https://socialekaart.ede.nl/is/een-vraag-over/mantelzorg/mantelzorgondersteuning/diensten
https://www.ede.nl/gemeente/actueel/nieuwsbericht/pilot-ede-west-meer-ruimte-voor-ondersteuning-op-maat/
https://www.ede.nl/gemeente/actueel/nieuwsbericht/pilot-ede-west-meer-ruimte-voor-ondersteuning-op-maat/
https://www.ede.nl/gemeente/actueel/nieuwsbericht/geen-skaeve-huse-in-ede/
file://C:\Users\tekst_000\Documents\Klanten\Ede\Wethouder%20Ligtelijn%20is%20vooral%20blij%20dat%20nu%20echt%20maatwerk%20wordt%20toegepast%20bij%20een%20ondersteuningsverzoek.%20Willekeur?%20Ja,%20maar%20dan%20in%20de%20goede%20zin%20van%20het%20woord,%20vindt%20Ligtelijn:%20iedere%20hulpvraag%20is%20uniek%20en%20verdient%20een%20unieke%20oplossing.
https://www.ede.nl/sociaalteams/


Cora Otter
Fractievoorzitter 

ChristenUnie

De Christen-
Unie kijkt dank-
baar terug op 
deze coalitie-
periode. 
Nee, we
waren het niet altijd met
elkaar eens in de coalitie.
Maar in moeilijke dossiers,
zoals rond de vluchtelingen-
opvang, hebben we elkaar
vastgehouden, een duide-
lijke koers gekozen en ver-
antwoordelijkheid genomen!

Leon Meijer, ChristenUnie,

Jeugdzorg, Duurzaamheid,

Food, Beheer Openbare 

Ruimte.

Speciale aandacht voor:

· Buurtgezinnen
· Food! Ede is Foodcity
· Inwoners kunnen over   
 duurzaamheid meepraten 
 en zelf meedoen
· Elektrisch autorijden
· Luierpunten, niet om te luieren 
 maar gratis afvalinzameling 
 luiers
· Stevige actie tegen de 
 laagvliegroutes over Ede

Als wethouder jeugdzorg is Leon Meijer 
voortdurend gespitst op ontwikkelingen 
die de jeugd verder helpen. “Ik zie dat 

als investeren in mensenlevens. Alle besluiten over jeugdzorg hebben direct 
gevolgen voor het leven en de toekomst van jonge mensen”. 
Meijer is daarover vaak, soms wekelijks, in overleg met de minister van VWS. 
Als voorzitter van de stuurgroep regionale samenwerking jeugdzorg strijdt hij 
voor eerlijke verdeling van jeugdzorg en vooral voor tijdige zorg: “Het aantal 
kinderen dat hulp nodig heeft is toegenomen, deels ook doordat we nu eerder 
signaleren. We kunnen gelukkig steeds meer en eerder kinderen helpen, 
bijvoorbeeld door samen met de middelbare scholen langdurig verzuim
te voorkomen. Als we weten wat de oorzaken daarvan zijn, kunnen school-
maatschappelijk werkers eerder in actie komen zodat schooluitval beperkt 
blijft. Een andere ontwikkeling is dat huisartsen inmiddels ondersteund worden 
door een GGZ- psycholoog van Karakter . Zo krijgen kinderen veel sneller 
passende hulp”. De pleegzorg kan bij wethouder Meijer op persoonlijke 
belangstelling rekenen. Als crisispleegvader weet Meijer hoe belangrijk het is 
om een kind een zo normaal mogelijke gezinssituatie te geven.

Milieu
Investeren in duurzaamheid is eveneens investeren in de toekomst van 
mensenlevens. Leon Meijer is ook wethouder duurzaamheid en milieu. Ede 
in 2050 energieneutraal ziet hij als een uitdaging. Liever eerder dan later. Zijn 
aanpak van betere afvalscheiding is daar onderdeel van. Wethouder Meijer: 
“Ik kreeg van de afvalcombinatie te horen dat ik de grootste operatie sinds de 
invoering van de vuilnisbak heb uitgevoerd en dat Ede steeds minder restafval 
produceert”. Op de lijst van duurzame gemeenten blijkt gemeente Ede van 
de 388 gemeenten (in 2017) de snelste stijger te zijn. Deze stijging van 
middenmoot naar de eerste vijftig zegt veel over de Edese mentaliteit. Meijer: 
“De inwoners krijgen steeds meer oog voor het milieu en denken na over hun 
afval en over energiebesparing. Als gemeente grijpen we elke mogelijkheid 
aan om alternatieve energie op te wekken: het aantal zonnepanelen 
neemt snel toe, we willen meer windmolens en dankzij onze bossen en het 
snoeiafval verwarmen we al 14.000 woningen in Ede zonder gas.” 

“Investeren in
mensenlevens”

Leon Meijer

https://www.gelderlander.nl/de-vallei/buurtgezinnen-breidt-uit-ede-25e-gemeente~a7b7ff6d/
https://www.ede.nl/fileadmin/files/ede/gemeente/documenten/20150923_Visie_Food.pdf
https://www.ede-natuurlijk.nl/
https://www.ede.nl/elektrischrijden/
http://www.meerafvalapart.nl/luierpunten
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2147858/Lubach-neemt-Lelystad-Airport-op-de-hak-Vroeger-was-Ede-van-de-kaart-geveegd
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/tekort-op-jeugdzorg-door-woonplaatsbeginsel.9555451.lynkx
https://www.karakter.com/over-karakter/nieuws/2016/specialistisch-ondersteuner-huisarts/
http://magazine.mobiel-pleegzorg.nl/special-symposium-pleegzorg-en-gezinshuizen#!/opening
https://www.ede.nl/gemeente/actueel/nieuwsbericht/ede-energieneutraal-in-2050/
http://www.meerafvalapart.nl/waarom
https://www.ede.nl/nl/energieloket/
http://www.mpdgroeneenergie.nl/het-groene-warmtenet-ede/


Jan Pieter 
van der Schans
Fractievoorzitter CDA

Er is de afge-
lopen jaren hard 
gewerkt aan 
een beter Ede. 
We hebben 
als coalitie 
veel aandacht gehad voor 
ouderen, vrijwilligers, 
ondernemers en agrariërs. 
Er zijn mooie resultaten 
geboekt. Ik ben blij met de 
goede samenwerking in de
gemeenteraad tussen coa-
litie, oppositie en college.

Willemien Vreugdenhil, CDA,

Arbeidsmarkt, Economie, 

Buitengebied, Recreatie en 

Toerisme, lid Dagelijks Bestuur 

Regio FoodValley.

Speciale aandacht voor:

· Ede is DB-lid G40 en voorzitter 
 pijler Economie & Werk 
· Nieuw bestemmingsplan 
 bedrijventerrein De Klomp
· Steun voor getroffen agrariers 
 Fipronilaffaire
· Mooie ontwikkelingen 
 rond de Kennisas
· De internationale bekendheid 
 van regio FoodValley
· Visie Recreatie en Toerisme
· Retailvisie 2030

Willemien Vreugdenhil laadt mijn armen 
vol met brochures en boeken van alle 
projecten en plannen waar haar agenda, 
hoofd en hart grotendeels mee gevuld 
zijn. Ede is niet alleen aantrekkelijker 

geworden voor toeristen en dagjesmensen, ook voor bedrijven. Door dit soort 
onderwerpen in haar portefeuille gaat ze dagelijks met plezier naar haar 
werkplek, of dat nu haar werkkamer is of het boerenerf. Heel trots is ze op het 
feit dat de Veluwe op nummer 1 staat voor recreatie en toerisme. Vreugdenhil: 
“De Veluwe staat nu hoger genoteerd dan de badplaatsen. We moesten in 
de zomer van 2014 alles uit de kast trekken toen het Veluws Bureau voor 
Toerisme, in de arm genomen als opvolger voor de VVV in Ede, al na een 
maand failliet ging. Maar met VisitVeluwe, Uit in Ede en Food en Veluwe staat 
Ede voor de toerist en recreant weer duidelijk op de kaart”. De première van 
de natuurfilm Wild in Cinemec Ede liet dat ook zien. “Voor ons als college 
echt een hoogtepunt”, aldus de wethouder, nog nagenietend. Natuur, cultuur, 
evenementen, Food, accommodaties, Ede heeft het allemaal, benadrukt 
ze. “Dat komt ook doordat we nu anders naar het buitengebied kijken. Er is 
meer onderlinge samenhang en samenwerking tussen gemeente, agrariërs, 
inwoners, ondernemers en organisaties voor natuur en milieu. Een prachtig 
programma, het voelt voor mij echt als co-creatie.” 

Bedrijven
Het succes van de gronduitgifte voor bedrijventerreinen waardoor Ede aan-
trekkelijk blijkt voor de vestiging van nieuwe bedrijven stemt Willemien Vreug-
denhil dankbaar. Evenals de toenemende meerwaarde voor ondernemers van 
het werkgeversservicepunt in regio FoodValley. Vreugdenhil: “Een mooie
samenwerking van gemeenten en ondernemers in de regio voor mensen 
met afstand tot werk”. Ook de interactie tussen de gemeentelijke afdelingen 
Programma Buitengebied en Economie zorgt voor mooie resultaten. 
De wethouder: “Bedrijven verhuisden vanuit vrijkomende agrarische 
bebouwing naar lokale bedrijventerreinen, ten gunste van de natuur in het 
buitengebied en ter versterking van de lokale economie. Bedrijventerrein 
Het Laar in Wekerom is daar een voorbeeld van. En er zijn eindelijk nieuwe 
uitbreidingsmogelijkheden voor het kleine bedrijventerrein De Stroet in Lun-
teren en voor Ederveen, dankzij onze regionale visie op bedrijventerreinen!” 

“Ede heeft 
het allemaal”

Willemien Vreugdenhil

https://www.g40stedennetwerk.nl/pijler/pijler-economie-werk#bestuurders
https://www.ede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/58979-06a8609f-b466-47a6-94ef-2d1ec7c504ee.pdf
http://edestad.nl/lokaal/200000-euro-voor-slachtoffers-fipronil-affaire-312348
https://www.ede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/59219-9f046b8a-b40f-11e7-88ce-e8b4943eaa6f.pdf
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/09/holland-agriculture-sustainable-farming/
https://www.ede.nl/gemeente/actueel/nieuwsbericht/visie-recreatie-en-toerisme-vastgesteld/
https://www.ede.nl/fileadmin/files/ede/ondernemen/documenten/20170627_Retailvisie_2030.pdf
http://www.visitveluwe.nl/
http://www.uitinede.nl/
http://www.foodenveluwe.nl/
http://edestad.nl/lokaal/natuurfilm-wild-premi%C3%A8re-ede-338926
https://www.ede.nl/digitaal-loket/product/bedrijventerreinen-uitgifte/
https://www.ede.nl/ondernemen/ondernemen-in-ede/werkgeversservicepunt/
https://www.ede.nl/fileadmin/files/ede/wonen_en_leven/documenten/20161116_Programma_Buitengebied.pdf
https://www.ede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/26734-f32bb7a8-1a06-4ea7-9dea-c0d42a623842.pdf
https://www.ede.nl/wonen-en-leven/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/hetlaar/
https://ede.raadsinformatie.nl/document/5740920/1/Visie_Werklocaties_FoodValley_2017-2025_kennisneming


Sina Salim
Fractievoorzitter D66

Ik ben trots 
op mijn 
coalitiegenoten 
voor hun 
sportieve inzet 
en bereidheid 
om via een referendum de 
zondagsopenstelling voor 
ondernemers in Ede Stad 
mogelijk te maken met 
respect voor de mening van 
de inwoners van Ede Stad 
en de buitendorpen. 

Johan Weijland, D66, 

Veluwse Poort, Ede Centrum, 

Maatschappelijk vastgoed, 

Onderwijs, Cultuur, Sport.

Speciale aandacht voor:

· Levendig centrum van Ede: 
 “Steeds groener, mooier, 
 meer evenementen en op 
 zondag open” 
· Cultuurfonds: meer bekendheid 
 voor culturele initiatieven en 
 organisaties
· Eind mei 2018 opening 
 Topsporthal
· Toekomstbestendig Integraal 
 huisvestingsplan scholen
· Grondbedrijf naar marktniveau

Johan Weijland begon zijn loopbaan als 
bouwkundige en ontwikkelde zich tot 
vastgoedspecialist. De Edese politiek 
volgde hij vanaf de zijlijn. Zijn conclusie 
nu, na vier jaren wethouderschap: 
vakkennis is een pré maar als wethouder 

moet je vanuit de burger denken. Naar eigen zeggen heeft hij ‘nog nooit zo 
hard gewerkt’, waarbij hij de hulp, inzet en deskundigheid van de ambtenaren 
niet onbenoemd wil laten. Deskundigheid die onontbeerlijk is bij bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van de wijk Veluwse Poort. Met de aanleg van het nieuwe 
station in Veluwse stijl wordt eind 2018 een begin gemaakt. De nieuwe 
auto- en fietstunnel onder het spoor liggen er al. Het nieuwe station komt 
direct naast het vroegere defensiegebied. Het World Food Center (WFC) 
komt in 2020 bij de Mauritskazerne. Johan Weijland is geboren Edenaar 
en geniet volop van deze dynamische ontwikkelingen. Zijn internationale 
ervaring in vastgoed kwam goed van pas toen hij voorzitter werd van de 
stuurgroep WFC: “We hebben het bedrijfsleven erbij betrokken en de 
doelstelling aangescherpt. Het World Food Center wordt een internationaal 
kenniscentrum dat de vraag hoe we in 2050 een wereld met 9 miljard mensen 
moeten voeden, als uitdaging ziet. Inmiddels is ook de provincie overtuigd 
en er intensief bij betrokken. Samenwerking met Wageningen University & 
Research (WUR) hierbij is natuurlijk essentieel”. Ook vluchtelingen vonden 
een plek in de Veluwse Poort. Weijland: “In 2015 vingen we 370 vluchtelingen 
op in de kazernes van Maurits Zuid. Dat moest snel”. Toenmalig burgemeester 
Cees van der Knaap en wethouder Weijland verzorgden de inspraak. Door in 
de zaal direct na de entree met potentiële tegenstanders het gesprek aan te 
gaan werd de sfeer mild en de noodopvang eigenlijk direct omarmd. “Er waren 
veel vrijwilligers, geweldig om te zien. De kinderopvang en een schooltje met 
docenten waren al na enkele weken een feit”.

Ontwerpjes
Johan Weijland is ook de wethouder achter het ontwerpproces met de 
Edenaren voor de nieuwe inrichting van de markt. “In het begin zat ik zelf 
ontwerpjes voor de markt te schetsen. Toen dacht ik: niet doen, dat is de oude 
manier. Ik moet luisteren naar de inbreng van de Edese inwoners. Nu is de 
nieuwe markt echt een keuze van Ede zelf.”

“Luisteren, niet 
zelf ontwerpen”

Johan Weijland

https://www.ede.nl/fileadmin/files/ede/ondernemen/documenten/20161030_Het_verhaal_van_Ede_Centrum-De_koers_naar_2030.pdf
https://www.ede.nl/gemeente/actueel/nieuwsbericht/cultuurfonds-om-kunst-en-cultuur-te-stimuleren-en-ondersteunen/
http://www.topsporthal-ede.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=jFAJXf4O6aA
https://www.youtube.com/watch?v=jFAJXf4O6aA
https://www.ede.nl/fileadmin/files/ede/wonen_en_leven/documenten/20160616_Grondbeleid_2016.pdf
https://www.spoorzone-ede.nl/home/
https://www.spoorzone-ede.nl/home/
https://www.spoorzone-ede.nl/home/
https://www.coa.nl/nl/actueel/persberichten/tijdelijke-noodopvang-vluchtelingen-in-mauritskazerne-in-ede
https://www.ede.nl/gemeente/actueel/nieuwsbericht/kinderen-uit-noodopvang-voor-vluchtelingen-naar-school/
https://www.ede.nl/gemeente/actueel/nieuwsbericht/kinderen-uit-noodopvang-voor-vluchtelingen-naar-school/
https://www.ede.nl/levendigcentrum/

