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Burgemeester René Verhulst over de gemeenteraadsverkiezingen

Willem de Frel

Waarom stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen 
2022?

‘Het mogen stemmen is voor ons vanzelfsprekend en een 
voorrecht, in veel landen zijn niet eens verkiezingen of 
verkiezingen die nep zijn. Het is een voorrecht om te mogen 
stemmen voor landelijk bestuur, provincie en waterschap. Je 
kan je mening geven, je kunt op iedere partij stemmen die je 
wilt. Je kunt op de partij stemmen die beleid uitstraalt zoals ik 
het wil of zie. Of het nou over mobiliteit, milieu, veiligheid of 
wonen gaat, zo wil ik het ook, ik stem op die partij’.

Als we geld pinnen dan tel ik het niet eens na, ik doe 
het in mijn portemonnee. Waarom worden stemmen nog 
steeds met de hand geteld? 

‘Dat blijft handenwerk, mensenwerk. We hebben het in het 
verleden met stemcomputers geprobeerd maar niemand 
durft de garantie te geven dat dit helemaal veilig is en safe, 
daarom blijven we handmatig tellen. Het luistert zo nauw dat 
we dit proces niet aan een computer durven over te laten. Ik 
kan zo een hotelkamer reserveren in Tokyo, maar stemmen 
per computer, dat durven we niet, alhoewel het tellen van 
stemmen mensenwerk is en een vergissing kan natuurlijk ook 
altijd gemaakt worden’. 

Een burgemeester staat boven de partijen, hoe zit dat 
met gemeenteraadsleden? 

Gemeenteraadsleden zullen de standpunten van hun 
partijen uitdragen, daar staan ze voor, daarvoor zijn ze 
gekozen’. ‘Maar ze dienen toch het algemene belang?’ ‘Ja, 
dat vind ik wel, ze dienen een representatieve democratie 
dat betekent dat ze het niet alleen voor het zeggen hebben. 
Er zal altijd steun gezocht moeten worden bij andere 
partijen, je zit met meerdere partijen in een coalitie. Je 
hebt een collegeprogramma gemaakt met elkaar, zoals 
de samenwerking tot stand is gekomen tussen het CDA, 
GroenLinks, ChristenUnie, VVD en gemeentebelangen. Je 
hebt dingen met elkaar afgesproken met in het achterhoofd 
het algemene belang’. 

Wie is eigenlijk de baas in de gemeente? 

‘Kort maar krachtig, de gemeenteraad’. ‘Staat er nog 
iets of een instantie boven de gemeenteraad?’ ‘Nee, de 

gemeenteraad is het hoogste orgaan. De mensen moeten er 
weleens aan wennen en denken dat de burgemeester de baas 
is, maar dat is niet zo, de gemeenteraad bepaalt, het college 
van B&W doet alleen maar voorstellen. Net zoals landelijk het 
parlement het hoogste orgaan is’. 

Wat doet de gemeenteraad?

‘De gemeenteraad houdt zich bezig met het wel-en-wee 
van de gemeente, zoals bestemmingsplannen, verkeer, 
welzijn, sociale zaken, WMO, buurthuizen, uitgifte van grond 
voor onder andere bebouwing, duurzaamheid, financiën, 
huisvesting, sport, cultuur en nog veel meer. Eigenlijk waar je 
zowel thuis als buiten de deur tegen aanloopt heb je al gauw 
te maken met de gemeente’.  ‘Is er nog een grondbedrijf? 
Jazeker, iedere gemeente heeft een grondbedrijf voor 
aankopen van gronden en voor de uitgifte van gronden, 
bijvoorbeeld voor bebouwing. Wageningen is hierin een 
uitzondering want Wageningen heeft geen eigen grond 

en dus geen grondbedrijf. Niet alleen gaat het om grond, 
ook om vastgoed, zoals het Raadhuis waarin we nu zitten, 
dorpshuizen zoals het Kulturhuus in Wekerom en de Schakel 
in Lunteren, denk ook aan sporthallen’. 

Hoe komt een idee tot een besluit? 

‘Een besluit wordt altijd ambtelijk voorbereid en komt dan 
in het college van B&W vervolgens wordt er een voorstel 
gemaakt voor de gemeenteraad. Bijvoorbeeld vanavond wordt 
het bestemmingsplan Ederveen aan de Renswoudseweg 
vastgesteld. Ook komt vanavond het zoneringsbeleid op de 
Hoge Veluwe aan de orde met vragen welke gebieden voor 
recreatie kunnen dienen en welke als rustgebieden voor het 
wild worden aangemerkt. ‘

‘Dit soort vraagstukken komen van de provincie die ons vragen 
onze zienswijze aan de provincie kenbaar te maken. Wij willen 
graag dat het een dynamisch document blijft is waar we zo 
nodig later nog aanpassingen in kunnen realiseren. We willen 
dat indien de provincie bepaalde gebieden wil afsluiten dat 
bewoners, aanwonenden en gebruikers zoals mountainbikers 
en ruiters inspraak krijgen. Denk ook aan een gebruiker zoals 
defensie. Het college legt dit voor aan de gemeenteraad’. 

Hoe controleert de gemeenteraad het college van B&W?

In alles, in alle facetten, financieel heb je een begroting 
en een jaarrekening, een perspectiefnota die vroeger de 
voorjaarsnota heette, dat noem je de planning en control 
cyclus. De plannen worden voorgesteld met het financiële 
plaatje, hoeveel mensen heb je als gemeente in dienst en dan 
de jaarrekening, waar is het geld aan uitgegeven. De Raad kan 
hier wat van vinden, te veel uitgegeven aan iets of te weinig 
geïnvesteerd in iets anders. Of een opmerking van de Raad 
dat beleid anders moet. Feitelijk verantwoord het college 
van B&W zich elke dag. De Raad heeft de mogelijkheid om 
schriftelijke of mondelinge vragen te stellen of in een debat 
bepaalde zaken aan de orde te stellen. Deze instrumenten 
heeft de Raad’. 

Nog iets ter aanvulling?

‘Ik wil mij vooral richten tot de jongeren, vooral zij die nu voor 
de eerste keer gaan stemmen. Deze jongeren ontvangen nog 
een brief van mij. Laat je stem niet verloren gaan’. Het raadhuis van Ede.                                                                                                   Foto: Henk de Rooy 

Burgemeester René Verhulst.                                                                                       Foto: Louis Fraanje 
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Welke partij past het beste bij mij
Speciaal voor de bijlage van de Lunterse Krant hebben de 
14 verkiesbare partijen een aantal vragen beantwoord. 
Deze vragen zijn toegespitst op het verspreidingsgebied 
van de Lunterse Krant. 

Zo is de vraag over de zichtbaarheid van de raadsleden 
ontstaan uit de onvrede van de Lunterse ondernemers die  
zich tijdens de lockdown niet gehoord voelden. De vraag 
over de protesten rondom zonnevelden en windparken is 
ontstaan doordat wij een aantal van deze protesten in de 
krant hebben behandeld.

De geïnterviewde partijen  zijn: Belang van Nederland 
(Jeroen Flantua), CDA (Anne-Jan van Telgen),  ChristenUnie 
(Gerben Slings), GemeenteBelangen (Gabrielle Hazeleger), 
VVD (Hester Veldman), GroenLinks (Ellen Out), D66 (Stephan 
Neijenhuis), BurgerBelangen (Ruben van Druiten), PvdA 
(Karin Bijl), DPE (Rasit Görgülü), Forum voor Democratie 
(Ingmar Elferink), GBP (Gerrit Kampert), Mens en Milieu (Erik 
Wesselius) en de SGP (Melvin Hazeleger).

Welke zijn de beste oplossingen voor de krappe huizenmarkt in de gemeente Ede

BVNL
Wij vinden dat iedereen met een sociaal-economisch belang 
bij Ede voorrang moet krijgen op de huizenmarkt en niet 
alleen Edenaren. Dus ook als je een aantal jaar voor je studie 
ergens anders hebt gewoond en je wilt weer terug dan zou 
je voorrang moeten krijgen. Maar ook de mensen die een 
baan hebben gevonden in Ede, want we hebben gewoon 
een groot arbeiderstekort.  Onze partijleider Wybren 
van Haga krijgt ook vaak het verwijt huisjesmelker, maar 
eigenlijk is de grootste huisjesmelker de overheid zelf met 
de meest harde en onmenselijke regels. Want die gaan echt 
tot uitzettingen. Terwijl er in de private sector nog weleens 
over het hart wordt gestreken. Je hebt die speculanten ook 
gewoon nodig voor de mensen die tussen wal en schip 
vallen. Die enerzijds te veel verdienen voor een sociale-
huurwoning en te weinig voor een koophuis.

CDA
Er moet veel meer gebouwd worden, tegelijkertijd willen 
we het dorpse karakter behouden, dat kan. Kijk vooral 
naar dubbel ruimtegebruik. We moeten niet alleen 
starterswoningen of seniorenwoningen bouwen maar 
ook doorstroomwoningen. De hele woning carrière moet 
worden meegenomen. Het CDA denkt bijvoorbeeld aan het 
creatief gebruik maken van bestaande woningen. Minder 
regels voor woningen splitsen of een pre-mantelzorgwoning 
op het erf zetten. Bij een stoppende boer niet 3 villa’s maar 
15 starterswoningen. Dat is nu nog lastig, die regels moeten 
soepeler

D66
De belangrijkste oplossing om meer mensen een passende 
en betaalbare woning te geven, is door ze te bouwen. D66 
kiest ervoor om zoveel mogelijk het groen te beschermen.
Dus misschien is het wel iets om meer in de hoogte te gaan 
bouwen. Dit hoeven geen gigantische flats te zijn, maar 
kunnen ook gewoon appartementencomplexen zijn. De 
laatste tijd zijn er veel eengezinswoningen gebouwd, terwijl 
er ook veel behoefte is naar tweepersoons-appartementen 
voor senioren of starters.

DPE
In de afgelopen tien jaar is de bevolking in de gemeente 
Ede met 10 procent gestegen terwijl het aantal huizen 
maar met zes procent is gestegen. Daarbij geldt ook nog 
dat het aantal mensen per huis minder is geworden. Dus de 
behoefte aan huizen is sterk gestegen. Dit geldt ook voor de 
buitendorpen.  De afgelopen twintig jaar is het de coalitie 
niet gelukt om met het huidige beleid dit te veranderen en is 
het alleen maar erger geworden. Wij willen dit veranderen! 
Wij willen niet alleen maar gronden opkopen als gemeente 
en wachten tot er iemand die grond komt afnemen. Wij 
willen enkel gronden kopen waar we zelf huizen op gaan 
bouwen. De gemeente is zeer kredietwaardig en heeft veel 
geld in de kas, dus dat is niet het probleem. Daarnaast is 
de gemeente geen grondverkoper en heeft de verkoop de 
afgelopen tien jaar weinig gebracht.

GEMEENTEBELANGEN
Projectontwikkelaars of aannemers die het eerste kooprecht 
niet aan de bewoners wil geven, komen sowieso niet in 
aanmerking voor de bouw. Daarnaast hebben wij een motie 
ingediend die is aangenomen, waarin er een bewoningsplicht 
geldt. Dit zorgt ervoor dat projectontwikkelaars niet een 
aantal huizen zelf kopen en voor de verhuur gebruiken. 

Verder zijn ze ook bereid om naar oplossingen te kijken zoals 
kortingen op de bouwgrond, om de woningen betaalbaar te 
maken voor starters en senioren. 

PVDA
We zullen meer moeten sturen op de bouw van betaalbare 
woningen, wij kiezen voor een harde eis van minimaal 30% 
sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten, de bouw 
van meer betaalbare koopwoningen met bijvoorbeeld een 
koopgarantregeling voor starters, de transformatie van 
leegstaande kantoor en winkelpanden naar woonruimten en 
minder ruimte voor huisjesmelkers die de prijzen opdrijven.

SGP
De woningmarkt is in de afgelopen jaren hard verslechterd, 
met name voor jongeren. Daarom is het belangrijk dat er 
huizen bijgebouwd worden. Daarnaast zou het goed zijn 
om huizen te bouwen voor senioren zodat er meer ruimte 
komt voor jongeren in de dorpen. Ook woningbouw kan 
niet ten koste van alles doorgang vinden. We moeten 
huizen bouwen met behoud van het landelijk karakter dat 
het Edese buitengebied kenmerkt.

VVD
Voor de woningnood heeft VVD een heel duidelijk credo en 
dat is: ‘Bouwen, bouwen en bouwen’. Dat betekent dat er 
ontzettend veel werk aan de winkel is. Gelukkig zijn hier ook 
al stappen in gezet en worden er hier en daar veel woningen 
ontwikkeld. Voor de buitendorpen geldt dat dit wel moet 
passen bij het dorp. Dus zeker geen hoge flats in Lunteren, 
omdat we het karakter van het dorp graag behouden. 
Naast dat je moet bouwen voor de starters moet je ook 
kijken naar de doorstromers. Want wij zien ook genoeg 
mensen die juist graag wat groter willen wonen en daar nu 
op vastlopen. Verder vinden wij het ook belangrijk om te 
kijken of er voldoende ruimte is voor verkeer en voldoende 
bereikbaarheid. En ook de mogelijkheid voor bedrijven om 
zich verder te ontwikkelen.

FVD
Bestaande koophuizen zijn in de huidige markt 
onbereikbaar geworden voor de jeugd, hier kunnen wij 
helaas niks aan veranderen. Nieuwe huurhuizen voor met 
name starters bouwen is wel een oplossing. Lokale mensen 
krijgen dan voorrang op deze sociale huurwoningen. Wat 
betreft nieuwbouw koopwoningen speelt de absurd hoge 
grondprijs een belangrijke rol in de verkoopprijs ervan. Laat 
dit nou net iets zijn dat de gemeente zelf bepaald en er 
volop van profiteert onder de noemer ‘marktwerking’. Om 
nieuwbouw voor de starter betaalbaar te maken, moet 
dus de kosten van de bouwgrond omlaag. Dit kan door de 
grondprijs voor starterswoningen te verlagen met bv. 50%. 
Deze verlaging van de grondprijs wordt bij verkoop van 
de woning vanuit de overwaarde van de woning achteraf 
alsnog betaald. Nieuwbouw voor starters moet zeker ook 
voldoende mogelijk zijn op vrije kavels. Veel jongeren in
dorpen zijn samen met de vriendengroep prima in staat een 
eigen huis te bouwen. Dit moeten we stimuleren.

MENS EN MILIEU
Wij zullen het een goed idee vinden als de gemeente 
financiële ondersteuning biedt aan mensen die net geen 
huis kunnen kopen, maar wel helemaal klem zitten. We 
vinden het ook belangrijk dat veel sociale huurwoningen 
worden bijgebouwd: 35% van alle nieuwbouw moet wat 

ons betreft sociale huur worden. Voor mensen die niet 
in sociale huurwoningen terecht kunnen loopt de huur 
enorm uit de hand maar ze kunnen ook geen betaalbare 
koopwoning vinden. En als we naar het Enka-terrein of het 
Kazerneterrein kijken dan worden daar toch vooral dure 
luxewoningen gebouwd die voor projectontwikkelaars 
het meest opleveren, en dat is nou net niet wat we nodig 
hebben. Verder kunnen we leegstaande kantoorpanden en 
winkelpanden ombouwen naar woningen. Voor nieuwbouw 
is het belangrijk om creatief te denken en te kijken naar 
open plekken in de bebouwde kom.

BURGERBELANGEN
De wachtlijst voor een sociale huurwoning moet 
korter. Hiervoor zijn naast meer sociale en betaalbare 
huurwoningen ook snelle, creatieve oplossingen nodig 
(transformeren leegstaande gebouwen en kantoren). 
Daarnaast wil Burgerbelangen af van de voorrangsregeling 
voor statushouders. Het is niet eerlijk tegenover de anderen 
die vaak al jaren op de wachtlijst staan. Burgerbelangen 
heeft – samen met andere fracties – een voorstel 
gerealiseerd om projectontwikkelaars te verplichten om 
nieuwbouwwoningen aan te bieden aan de eigen inwoners.
Burgerbelangen heeft meegewerkt aan een voorstel om 
kopers van een nieuwbouwwoning te verplichten de 
woning zelf te bewonen (of hun kinderen) en een anti-
speculatiebeding in te voeren, zodat beleggers niet massaal 
de woningen opkopen. 

GBP
Betaalbare huur- en koopwoningen zijn dringend nodig. 
Met name in de dorpen van het buitengebied is het 
lastig voor starters om een woning te kopen of te huren. 
De starterslening is bijvoorbeeld een goed en tijdelijk 
hulpmiddel voor meer doorstroming op de huizenmarkt. 
De lokale bevolking heeft voorrang bij huur- en koop. 
Daarnaast pleiten wij voor speciale opvangplekken voor 
arbeidsmigranten, er worden nu onnodig veel huizen binnen 
en buiten de kernen bezet door arbeidsmigranten. Dit is ook 
een probleem op de al krappe woningmarkt, waardoor de 
doorontwikkeling in de dorpen wordt belemmerd en het 
komt bovendien het straatbeeld niet ten goede.

CU
De ChristenUnie wil in de komende 4 jaar in de gemeente 
Ede minimaal 700 sociale huurwoningen laten bouwen. De 
dorpen delen hierin mee. Bij nieuwbouw koopwoningen 
willen we dat mensen uit de regio voorrang krijgen. 
Bijvoorbeeld door nieuwbouwwoningen tijdelijk alleen 
lokaal te adverteren. Ook willen we ervoor zorgen dat 
starterswoningen bereikbaar worden voor mensen met 
een beperkt inkomen. De gemeente moet daarvoor vaker 
woningen met koopgarant aanbieden, een korting op de 
aankoopprijs.

GROENLINKS
Voor starters is het met de huidige prijzen heel moeilijk 
om een woning te krijgen. Voor GroenLinks is wonen geen 
verdienmodel, maar een grondrecht. GroenLinks heeft de 
woongarant-regeling bedacht die zorgt voor betaalbare 
prijzen voor starters. Het gemeentebestuur van Ede heeft 
deze regeling in 2021 vastgesteld en deze moet verder 
worden uitgebreid.  Wij hebben een 10-puntenplan 
gepresenteerd om lokaal voldoende betaalbare woningen 
in de komende jaren te realiseren, ook voor starters.
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“Op 14 tot en met 16 maart zijn de gemeenteraads-
verkiezingen. Op de kandidatenlijst van PvdA (lijst 9) 
hebben wij kandidaten uit (of met een bijzondere band 
met) Lunteren. Ik stel hen graag aan u voor.” 

Ernst van der Wal, kandidaat #11:  
“Ik wil graag kijken naar wat 
verbindt, in plaats van te kijken 
naar de verschillen. Kinderen 
moeten veilig naar school kunnen.” 

Boyce de Jong, kandidaat #2:  
“Mijn vader is opgegroeid in de 
Molukse wijk in Lunteren. Mijn 
inzet vanuit de gemeente voor 
Stichting Ana Upu en Lunteren 
zou ik graag willen voortzetten in 
de komende raadsperiode.”

Evert-Jan Moraal, kandidaat #33:  
“Ik zie graag meer speeltuinen  
en groen (voor een betere bio-diver-
siteit) in de wijk. Daarnaast wil ik 
een sterke Dorpsraad die het Lun-
terse geluid bij het gemeentebestuur 
laat horen.”

Henk Ouderdorp, kandidaat #16: 
‘‘Wat mij betreft moet Lunteren  
een dorp blijven. In de komende 
raadsperiode moet meer sociale 
woningbouw voor starters en  
senioren in Lunteren worden  
gerealiseerd” 



Hoe gaan jullie je beter zichtbaar maken in de komende termijn

Op welke punten gaat u de komende jaren sowieso geen concessie doen

BVNL
Wij willen geen uitkoop van boeren, zeker niet als het 
voor zonne- of windparken is. We willen ook geen azc! We 
hebben genoeg gedaan aan de opvang van asielzoekers 
en statushouders. Maar wij willen vooral een kleiner 
overheidsapparaat en een beter ondernemersklimaat.

CDA
Politiek gaat om samenwerken. Er moeten in de politiek 
compromissen worden gesloten om samen te werken. Er 
zijn een aantal zaken waar we zo min mogelijk of geen water 
bij de wijn willen doen. Dat is in de kwaliteit van zorg en het 
stimuleren van woningbouw.

D66
We hebben als gemeente klimaatdoelen gesteld en die 
vonden wij al niet heel ambitieus als je kijkt naar andere 
gemeenten. En we lopen in Nederland sowieso al een 
beetje op achter op het gebied van duurzame energie. De 
afgelopen jaren is er weinig gebeurd om die doelen te halen. 
Dus om dan nog eens vier jaar die doelen af te zwakken, 
vinden wij als D66 onacceptabel.

DPE
Ik ga geen concessie doen op het duurzaamheidsbeleid. 
Wij zijn een enorme voorstander van een duurzame 
energietransitie. Maar dat willen we wel op een realistische 
manier doen. 

Ik ben ontzettend tegenstander van biomassacentrales. En 
we moeten minders snel afgaan van gas, want nu wordt 
een groot gedeelte door nog vervuilender koolcentrales 
opgewekt.

GEMEENTEBELANGEN
Dat is de woningbouw. Wij hebben met elkaar afspraken 
gemaakt, hoeveel woningen we willen bouwen. In welke 
segment ook. Sociale huur, maar ook sociale koop moeten 
goedkoper. Koop voor starters maar ook voor senioren. 

En ik denk dat wij daar absoluut geen concessie op moeten 

doen, wanneer we het over bestuursakkoord hebben. 
Wanneer ze dat naar beneden zouden willen brengen, dan 
zouden wij daar zeker tegen zijn.

PVDA
Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen, 
kinderen kunnen sporten of kennis maken met cultuur, 
gelijke kansen ook als er in een gezin minder te besteden is. 
Wij zullen geen concessies doen aan de minimaregelingen.

SGP
De winkels in de buitendorpen zijn op zondag gesloten. De 
SGP wil dit graag zo houden.

VVD
Het allerbelangrijkste voor Ede en de buitendorpen is nu, 
dat de woningbouw prioriteit krijgt. We moeten alle kansen 
grijpen om voor starters en doorstromers voldoende 
woningen te krijgen.

FVD
Wij accepteren geen vuurwerkverbod binnen onze 
gemeente. Vuurwerk hoort evenals carbid schieten en 
oliebollen onlosmakend bij de traditionele oud&nieuw 
viering. 

Verder zullen we niet akkoord gaan met een eventuele 
opening van een AZC binnen onze gemeente. Het zijn 
vrijwel altijd de kleine dorpen die de dupe zijn van dergelijke 
plannen. Geen wenselijke ontwikkeling wat ons betreft.

MENS EN MILIEU
We vinden ook dat je iets moet doen aan de 
klimaatverandering, maar niet door grote zonneparken. 
Wij vinden verder dat de buitendorpen een dorps karakter 
moeten houden.

De gemeente Ede heeft zich aangesloten bij de Groene 
Metropoolregio Arnhem Nijmegen. Wil Ede ook een grote 
stad worden? Daar zullen wij niet enthousiast op reageren 
in de raad.

BURGERBELANGEN
Zoals ook in ons programma beschreven staat, zal 
Burgerbelangen geen concessies doen op immigratie, 
veiligheid, behoud van erfgoed, een autotunnel voor 
Ede-Zuid en onderhoud van de openbare ruimte. Dit zijn 
principiële punten.

GBP
Winkels en horeca moeten op zondag gesloten zijn. Zolang 
winkels en horeca op zondag geopend blijven zijn wij als 
partij tegen coalitie deelname. 

Daarnaast vinden wij dat onze gemeente moet stoppen met 
verder investeren in het WFC (World Food Center) Het is 
een geldverslindend project wat de gemeente veel geld kost 
en als we er mee doorgaan nog veel meer gaat kosten en 
wat nog belangrijker is, het is zeven dagen per week open, 
vandaar dat we dat nooit kunnen ondersteunen.

CU
Onze inzet de afgelopen jaren is onze belofte voor de 
komende periode. We blijven ons bijvoorbeeld inzetten voor 
goede fietspaden in ons landelijk gebied en het mogelijk 
maken van mantelzorgwoningen. 

Het eerlijke verhaal is dat je in de politiek soms concessies 
moet doen. Als u de ChristenUnie groot maakt, zullen we 
meer van onze idealen kunnen waarmaken.

GROENLINKS
De politieke partijen in Ede zijn zeer divers, dus GroenLinks 
denkt niet in blokkades. Daarmee wordt de gemeente 
onbestuurbaar. Elke partij moet bereid zijn om compromissen 
te sluiten. 

De afweging voor GroenLinks om deel te nemen aan het 
gemeentebestuur zal zijn of we stappen vooruit kunnen 
maken om het woningtekort in te lopen, armoede te 
bestrijden, maatregelen kunnen nemen voor opwekking 
van schone energie en klimaatadaptatie en voor herstel van 
onze natuur en biodiversiteit. 

BVNL
De partij heeft in januari een bijeenkomst georganiseerd 
bij een ondernemer in Lunteren waarbij verschillende 
betrokkenen uit de partij spraken, waaronder ook de 
oprichter Wybren van Haga. 

Wij zijn dan ook echt een ondernemerspartij die zich inzet 
voor de MKB’ers. Want wist je dat 70 procent en in Ede 
waarschijnlijk meer bij een MKB’er werkt.

CDA
We gaan geregeld in gesprek met leden van de 
Middenstandsvereniging en proberen vaak in de dorpen te 
zijn. Daarnaast hebben we tijdens kerst ook aan winkeliers 
een kaart, als hart onder de riem, gebracht. En hebben we 
ons hard gemaakt in het gemeentehuis voor de “koek-is-op” 
actie. 
Daarnaast is koop lokaal niet zomaar een kreet, dat doen 
we zelf ook. Benader ons als er wat speelt en wij proberen 
het ook in het gemeentehuis onder de aandacht te brengen, 
zoals bijvoorbeeld de gladde stoepen in de dorpsstraat 
Lunteren!

D66
Ik vind het vervelend om te horen dat  raadsleden weinig 
zichtbaar waren. We   gaan zeker aan de slag om de 
komende periode daar dan misschien een slag in te maken. 
De afgelopen jaren was ik een eenmansfractie en ik heb met 
veel mensen gesproken, maar in je eentje doe je niet zoveel.

DPE
Ik ben ondernemer, heb vijf kinderen en zit ook nog eens in 
de raad. De afgelopen jaren heb ik er ook nog in mijn eentje 
gezeten. 

Dan blijft er weinig tijd over om de buitendorpen te 
bezoeken, wat mij overigens wel ontzettend leuk lijkt. Dus 
als wij voldoende steun krijgen en met meer mensen in de 
raad komen. Dan willen we dat zeker wel doen.

GEMEENTEBELANGEN
Wij hebben nu een heel nieuw team met nieuwe mensen 
op de lijst, ook wat jonge mensen. Maar ook gewoon 
mensen die uit de ondernemers hoek komen. En die willen 
vooral wat thema-avonden gaan organiseren, bijvoorbeeld 
in het Westhoffhuis in Lunteren. Elk thema wat je maar 
kan bedenken kan je met elkaar bespreken. Bijvoorbeeld 
dat er veel ongelukken gebeuren, en hoe kunnen we dit 
voorkomen?

PVDA
Afgelopen maanden hebben we met drie dorpsraden 
contact gehad, dat was enorm waardevol en willen we zeker 
continueren. Een meer structureel gezamenlijk overleg zou 
was ons betreft een toevoeging zijn. Als er een specifiek 
onderwerp actueel is wordt rechtstreeks contact gezocht 
vaak via onze leden die actief zijn in de dorpen, een mooi 
voorbeeld is onze inzet voor de tuinen in Lunteren.

SGP
Veel ondernemers hebben het in de afgelopen tijd zwaar 
gehad. Extra aandacht voor problemen waar zij tegen aan 
lopen is dus gewenst. Door de lockdowns was het moeilijker 
om bezoeken te doen. Wel is er telefonisch contact geweest 
en hebben raadsleden van de SGP 1 op 1 bezoeken gedaan 
Ik zou mij graag extra inzetten om de problemen die leven 
aan te kaarten in de raad. Ik probeer mijn netwerk uit te 
breiden maar ik zou alle ondernemers aan willen sporen om 
mij te benaderen in de komende raadsperiode als zij tegen 
problemen aanlopen.

VVD
Allereerst wil ik zeggen dat we ons vanuit het college heel 
hard hebben ingezet om snel en goed steun te regelen 
aan ondernemers die in de coronacrisis geraakt zijn. De 
VVD heeft ook geregeld laten horen hoe belangrijk het 
is om lokaal te blijven kopen. We doen zelf ook dagelijks 
boodschappen in de buitendorpen en we zijn ook daar 
aanspreekbaar. We komen graag bij ondernemers op 
bezoek en we nodigen iedereen uit om op de wekelijkse 
fractievergadering te komen; die openbaar is. We houden 
de lijntjes kort en zijn altijd bereikbaar.

FVD
Als nieuwe partij in Ede is deze kritiek niet van toepassing 
op ons. Om dit zo te houden en om contact met de burgers 
en ondernemers in de gehele gemeente te onderhouden 
hebben wij het voornemen om op gezette tijden en op 
diverse locaties binnen onze gemeente een FVD Café  te 
initieren. Een laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk 
inloopmoment op een centrale locatie. Voor gezelligheid, 
de ontmoeting en uiteraard ook voor vragen en zorgen. 
Verder zijn wij actief op vrijwel alle sociale media. Hierop 
zijn wij als FVD Ede goed te benaderen.

MENS EN MILIEU
Ons idee is om sowieso een wekelijks spreekuur te houden. 
Dat is gewoon een vaste tijd dat mensen in ieder geval bij 
ons op bezoek kunnen komen. Dat is dan wel op afspraak. 

Maar als ze iets met ons willen bespreken dan kan dat ook 
gewoon. Verder ben ik van plan om in het eerste jaar alle 
dorpsraden af te gaan. Maar in ieder geval kunnen mensen 
en ook ondernemers ons gewoon opbellen. 

BURGERBELANGEN
De afgelopen periode is het naar mijn idee vrij rustig 
geweest in Lunteren. We hebben natuurlijk het dossier 
‘onderstation’ in de afgelopen raadsperiode gehad en dat 
hebben wij ook opgepakt en gelukkig is dat bij stemming in 
2019 niet doorgegaan. 

Ik kom regelmatig in Lunteren. Tijdens de lockdown was er 
overal weinig te beleven en mijn werkgever rekende ook 
gewoon op mij en ik had ook kinderen die thuis online 
lessen hadden. Een van onze kandidaten is woonachtig in 
Lunteren, dus dat maakt het makkelijker om er dagelijks 
te zijn.  Inwoners kunnen ons overigens ook gewoon 
telefonisch of per mail benaderen als men ons nodig heeft, 
ik doe niet moeilijk en kom langs als dit nodig is.

GBP
Neem bijvoorbeeld de boeren, wij willen een overleggroep 
oprichten die actiepunten gaat opstellen voor de komende 4 
jaar. Dit wordt een structureel overleg, beleid samen met de 
beroepsgroep gemaakt. Zo pleiten wij voor overleggroepen 
in alle sectoren en ook voor burgers. Dat brengt raadsleden 
in direct contact met de beroepsgroepen en burgers.

CU
Ons raadslid Daan Weststrate heeft een groot hart voor de 
situaties en belangen van ondernemers, en heeft daarom 
ook in de afgelopen jaren veelvuldig contact gehad met 
lokale ondernemers en de ondernemersverenigingen en te 
horen hoe het hen verging voor, tijdens en na verschillende 
lockdowns. Nu zijn er gelukkig nog meer mogelijkheden 
voor werkbezoeken en activiteiten, die wij zeker gaan 
benutten.

GROENLINKS
Raadsleden moeten volgens GroenLinks benaderbaar zijn. 
De communicatie met inwoners en het raadswerk werd 
voor alle politieke partijen tijdens de lockdowns in de 
afgelopen 2 jaar ernstig belemmerd. GroenLinks heeft ook 
in deze periode geprobeerd om vragen van inwoners altijd 
serieus te nemen en ter plekke te kijken wat er precies aan 
de hand is. We hopen voor alle partijen dat de contacten 
de komende jaren beter kunnen in de communicatie tussen 
raadsleden en inwoners.



Bennekom, De Klomp, Lunteren, Otterlo, Deelen, Harskamp, 
Ederveen, Wekerom, Hoenderloo. Dorpen die stuk voor stuk 
een uniek onderdeel van onze gemeente zijn.

De dorpen verdienen onze aandacht wat betreft lokale 
werkgelegenheid, het verenigingsleven en het unieke karakter 
van de diverse dorpen. 

Dat betekent goed luisteren naar de inwoners en iedereen 
betrekken bij het oplossen van problemen. Dat is onze inzet 
voor onze dorpen. Zo bouwen we samen aan dorpen waar 
ieder zich gehoord voelt. Waar iedereen zich veilig voelt, waar 
iedereen een huis heeft en waar de dorpscentra bloeien. 

STEM
GERBEN
SLINGS

Gerben Slings, Lunteren
Kandidaat #9

 

GEREFORMEERDE
BEGINSEL PARTIJ .NL

STEM WOENSDAG  
16 MAART  
op de Gereformeerde 
Beginsel Partij (GBP)

Bekijk ons verkiezingsprogramma en 
onze speerpunten op WWW.GBPEDE.NL

GODS WOORD 
ALS RICHTSNOER
VOOR DE POLITIEK.

KIES LOKAAL KIES CDA
Marian van Roekel & Anne-Jan Telgen



Waarom zouden de inwoners van de buitendorpen uw partij moeten kiezen

BVNL
Wij willen als partij een kleiner gemeentelijk apparaat. 
Minder overheid en minder bemoeienis. De burgemeester 
heeft het wel eens over van we moeten groeien, maar 
wij willen juist het dorpse karakter behouden, zeker voor 
de buitendorpen. Verder bestaat onze kieslijst enkel uit 
ondernemers en zijn we ook een echte ondernemerspartij.

CDA
Onze kandidaten zijn Marian van Roekel op plek 5 en 
Anne-Jan Telgen op plek 2. Anne-Jan woont in Lunteren en 
Marian op een boerderij in het buitengebied van Lunteren. 
Zij hebben zich in de afgelopen periode hard gemaakt voor 
zaken in de dorpen en de agrarische sector.

D66
We willen bouwen aan een Ede voor iedereen. Dit 
betekent voor de inwoners van Ede zelf maar ook voor 
de buitendorpen. Een thema die wij belangrijk vinden is 
onderwijs, een belangrijk punt hierbij is de nieuwbouw 
van scholen. Het college heeft besloten om dit te gaan 
uitstellen met drie jaar. Daar zitten ook veel scholen in het 
buitengebied tussen en dat vinden wij niet kunnen.

VVD
De mensen bij VVD Ede zijn echt lokale mensen dus uit Ede 
maar ook de buitendorpen. Die realistisch en nuchter zijn. 
We hebben een hele diverse lijst op allerlei gebieden. Zo 
hebben we Gonnie van Dijken uit Wekerom, Hermien de 
Jong uit Lunteren, Bert Breunissen uit Bennekom en ik zelf 
uit Otterlo.

GEMEENTEBELANGEN
We hebben op onze lijst een goede vertegenwoordiging 
vanuit de buitendorpen. We hebben van bijna elke 
buitendorp iemand op de lijst. Dus ik denk dat we overal wel 
onze voelsprieten hebben. En dat zijn ook allemaal mensen 
die weten wat er leeft in het dorp.

SGP
De SGP is een partij met betrouwbare normen en waarden, 
gefundeerd op de Bijbel. Die normen en waarden vragen 
iets van alle burgers maar ook, juist in deze tijd, van de 
overheid. We hebben uit alle dorpen iemand op de lijst 
staan. Verder hebben we ook mensen uit verschillende 
branches zoals jeugdzorg, fiscaal, horeca en ook één die 
echt op de energietransitie zit.

PVDA
Voor PvdA is iedereen gelijk, en wij investeren in elke buurt, 
elke wijk èn ieder dorp. Met een dorpshuis dat zorgt voor 
verbinding, goed openbaar vervoer en behoud van groen.

DPE
Dat is niet anders dan waarom de Edenaren in zijn 
algemeenheid op onze partij zouden moeten stemmen.

FVD
Mensen in de buitendorpen zijn al generaties gewend 
het samen met elkaar te regelen en zaken voor elkaar te 
krijgen. Met saamhorigheid en traditie, zonder een te grote 
overheid bemoeienis. Forum voor Democratie staat voor al 
deze punten; behoud van eigen identiteit, gemeenschapszin 
en eigen verantwoordelijk.

MENS EN MILIEU
We richten ons op alle inwoners van Ede die het belangrijk 
vinden dat er in de         gemeenteraad veel aandacht is 
voor mens en milieu. Dat geldt dus ook voor de mensen in 
de buitendorpen. We willen ook een bevordering van meer 
biologische- en kringlooplandbouw en daar heb je meer 
grond voor nodig. Wij willen daarom niet dat je het hele 
buitengebied volbouwt met huizen of zonneparken.

BURGERBELANGEN
Burgerbelangen is een lokale partij die ook de buitendorpen 
vertegenwoordigt. Onze kandidaten zijn in de verschillende 

kernen woonachtig. Wij zijn voor het behoud van eigen 
identiteit en willen zoveel mogelijk de historische gebouwen 
en daarmee de identiteit van de dorpen bewaren.

GBP
Al jarenlang wordt onze gemeente Ede bestuurd door 
mensen die wel veel woorden gebruiken, maar als het 
aankomt op daden dan het niet kunnen verantwoorden. 
De GBP wil hierin verandering brengen. Daarbij komt ook 
naar voren dat Woorden met een hoofdletter is geschreven. 
Ons uitgangspunt is dan Gods Woord. Dat is voor ons 
dan ook meteen het meetpunt voor de daden. In het 
verkiezingsprogramma zult u dat terug zien.

CU
Omdat de ChristenUnie heeft bewezen een betrouwbare 
coalitiepartij te zijn. We zeggen wat we doen en doen wat 
we zeggen. Daarbij zijn de dorpen belangrijk voor ons, en 
daarom hebben we daar een speciaal hoofdstuk in ons 
verkiezingsprogramma aan gewijd. We willen de binding 
met de dorpen verstevigen door de dorpsraden pro-actief te 
betrekken en dorpswethouders als vaste aanspreekpunten 
in het leven te roepen. Woningbouw moet gericht zijn op 
wat de dorpelingen nodig hebben. Door kavelsplitsing en 
mantelzorgwoningen kunnen we nog beter zorgen voor 
elkaar. En door goed gekozen investeringen en afspraken 
kunnen de dorpen optimaal profiteren van het toerisme 
zonder dat hierdoor overlast ontstaat.

GROENLINKS
GroenLinks handelt altijd vanuit het belang van de hele 
gemeente, maar in het besef dat elk dorp zijn eigen 
belangen en zijn eigen cultuur heeft. Voor GroenLinks 
betekent het o.a. dat in elk dorp gebouwd moet worden 
om eigen natuurlijke groei op te kunnen vangen, ieder dorp 
goed bereikbaar moet blijven met openbaar vervoer en de 
inwoners van elk dorp zelf bepalen of zij hun winkels op 
zondag open willen hebben of niet.  

Hoe gaat uw partij om met de protesten tegen de inrichting van agrarische gebieden met zonnepanelen en/of windparken

BVNL
Wij steunen die protesten volledig en zijn er ook tegen. Wij 
ontkennen niet dat er sprake is van klimaatverandering. 
Alleen de manier hoe we het aanpakken vinden wij 
verkeerd. Zonnepanelen van 10 jaar geleden brengen een 
kwart op van de zonnepanelen van nu. Dus waarom veel 
geld in techniek stoppen die toch heel snel verouderd. En 
een windmolen die in Ede staat die levert ongeveer maar 
de helft op als hetzelfde soort windmolen in Zeeland of op 
zee. Hier zou een lokale overheid niet mee bezig moeten 
houden. Dit vergt een landelijke aanpak.

CDA
Het CDA is tegen zonneparken op landbouwgrond. Als we 
willen dat de landbouw een toekomst heeft in Nederland 
dan heeft de landbouw juist meer ruimte nodig. De 
gemeente heeft een taak om zelf een steentje bij te dragen 
in de energietransitie. We hebben al veel zonnepanelen 
op daken, dat is goed. Restgronden zoals geluidswallen 
zijn ook zeker welkom als plek voor zonnepanelen. Alleen 
zonnepanelen op daken en restgronden is niet genoeg 
om aan onze vraag naar energie te voldoen. Als we de 
afweging moeten maken tussen één windmolen of  30ha 
zonnepanelen op landbouwgrond dan kiezen wij voor 
die windmolen, uiteraard met de juiste voorwaarden van 
afstand tot bebouwing en dergelijke. 

D66
Het belangrijkste voor dat soort projecten is dat je zoveel 
mogelijk draagvlak hebt in de in de omgeving. Je moet 
bijvoorbeeld zorgen dat de naaste omgeving ook kan 
profiteren van groene energie. Op die manier laat je het 
klimaat voor iedereen werken. Nu is er misschien niet altijd 
honderd procent draagvlak, maar om nog langer afhankelijk 
te zijn van vervuilende kolencentrales, daar is ook niet echt 
draagvlak voor. Maar je moet altijd goed luisteren en vooral 
naar de signalen uit de omgeving. Wij geven als D66 wel 
prioriteit aan zonnepanelen op daken.

DPE
Wij zijn tegen zonneparken op landbouwgrond, dat vind 
ik verkwanseling van vruchtbare landbouwgrond. Wat 
betreft windparken heb ik gemengde gevoelens. Het is 
natuurlijk wel horizonvervuiling, maar ergens moeten wij 
concessies doen voor de energietransitie, maar dan geen 
windmolens van 250 meter maar kleine windparken op 
afstand van woonwijken. En in het buitengebied een kleine 
windmolen bij boeren, als zij dit willen, zodat ze een extra 
inkomstenbron hebben en helpen bij de energietransitie. 
Zonnepanelen enkel op daken of restgrond.

GEMEENTEBELANGEN
Dit was voor ons een leermoment en hiervoor willen wij ook 

de hand in eigen boezem steken. Dus wij willen ook wel 
ergens zonnepanelen en het moet ergens geplaatst worden 
en ik geloof dat niemand het naast zijn deur wil. Maar de 
volgende periode denk ik dat we het niet zo strak moeten 
formuleren in het bestuursakkoord; als we hier weer aan 
mee mogen werken. Maar eerst gaan kijken hoeveel daken 
we nog kunnen benutten, voordat we aan de kostbare 
landbouwgrond beginnen.

PVDA
PvdA kiest voor een duurzame toekomst en daarvoor is een 
transitie naar hernieuwbare energie nodig. Hiervoor zijn 
afspraken gemaakt in de regio waarbij zon- en windenergie 
zijn opgenomen in onze doelstellingen. Deze toepassingen 
vragen om ruimte en we begrijpen dat dat gaat knellen met 
onze andere speerpunten zoals wonen en food. Wij nemen 
de zorgen over de inpassing van zon en wind serieus, maar 
zien ook kansen en sluiten een toepassing op agrarische 
gronden niet -op voorhand- uit. De komende periode zullen 
we vooral in overleg moeten kijken naar wat wèl kan.

SGP
Wij kunnen van harte instemmen met tegenstanders van 
zonne- en windenergie op landbouwgrond. De SGP is groot 
tegenstander van zonnepanelen op landbouwgrond. De 
SGP wil daarentegen inzetten op meervoudig ruimtegebruik 
voor zonnepanelen van bijvoorbeeld uitlopen van dieren, 
parkeergarages, stations en langs provinciale- en rijkswegen. 
De landbouwgrond die wij in Ede bezitten kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan het wereld- voedselvraagstuk. Daarom 
wil de SGP boeren in ons buitengebied koesteren en 
behouden als dat mogelijk is.

VVD
Wij zien dat in Ede de vraag naar elektriciteit komende 
decennia zal stijgen, daar moeten we iets mee. Wij vinden 
het belangrijk om in duurzame energie te investeren. Maar 
we zien hierin ook een kans voor de economie. Laten we 
ervoor zorgen dat de inwoners hierin ook participeren 
zodat ook zij kunnen profiteren van de opbrengsten. Maar 
tegen het grootschalig opwekken van zonne-energie 
op landbouwgrond zijn wij tegen. Kijk eerst naar daken, 
bedrijventerreinen en restgronden. Wat betreft windmolens 
zijn we kritisch, kijk hierin eerst naar draagvlak en participatie.

GBP
Wij zijn tegen windmolens en zonneakkers. Wij vinden 
dat daken benut moeten worden voor zonnepanelen. Op 
kostbare landbouwgrond behoren geen zonnepanelen of 
windmolens. Hier zetten we ons voor in. Belangrijk is dat we 
de grond ook niet omvormen tot natuur; maar of agrarisch 
of woningbouw toelaten. Het stikstofprobleem zoals het 
genoemd wordt, is namelijk een zelf gecreëerd probleem.

BURGERBELANGEN
Burgerbelangen wil geen zonnevelden op landbouwgrond 
en vindt dat zonnepanelen op daken en kleine zonnevelden 
op restgronden bij kunnen dragen aan de oplossing rondom 
het opwekken van energie. Wel moeten deze beperkt zijn tot 
2 ha en vooral gebruikt worden op restgronden die niet voor 
andere functies in aanmerking komen.  Wat windmolens 
betreft wil Burgerbelangen de horizon niet vervuilen met 
enorme windmolens. Wij vinden het ook een slecht plan, 
zoals nu voorligt, om in Ede 10 windmolens toe te voegen, 
dichtbij woonwijken.

FVD
FVD Ede snapt de protesten heel goed. Wij zijn tegen 
de bouw van nieuwe windmolens. Windmolens geven 
simpelweg te veel overlast voor de omgeving. Onze 
schaars beschikbare grond gaan we niet gebruiken voor de 
ontwikkeling van zonneparken. Zonnepanelen kunnen wel 
aangebracht worden op de bestaande bebouwing.

CU
Wij vinden het heel belangrijk om goed voor de aarde die 
ons is toevertrouwd te zorgen. Daarnaast vinden wij het 
ook ontzettend belangrijk dat we deze energietransitie 
met elkaar doen. Het is dus niet de vraag of we moeten 
overstappen op duurzame energiebronnen, maar hoe we 
dit gaan doen. Als allerbelangrijkste stap willen we alles uit 
de kast trekken voor isolatie van huizen en zonnepanelen 
op daken. Concreet voor zonneparken willen wij veel hogere 
kwaliteitseisen stellen, zodat deze beter passen in het 
landschap en versnippering wordt voorkomen. 

GROENLINKS
Opwekking van schone energie door middel van windmolens 
en zonnevelden is volgens ons noodzakelijk. We hebben 
daarvoor geen andere technieken beschikbaar. Windmolens 
moeten wel op voldoende afstand van woonwijken blijven. 
Zonnevelden kunnen aan het zicht worden onttrokken en 
moeten wat ons betreft voldoen aan strenge eisen om 
grondkwaliteit en biodiversiteit te waarborgen. Maar we 
kunnen niet zonder. Partijen die beweren dat zon-op-dak 
voldoende is, strooien de kiezers zand in de ogen. 

MENS EN MILIEU
Ik ben vorig jaar bij de omwonenden van zonneveld 
Blaakweg geweest vanuit mijn positie bij Stichting Milieu 
Werkgroepen. Ik heb namens de SME een zienswijze tegen 
aanleg van dit zonneveld ingediend. Mens en Milieu Ede 
is voor zonne-energie, maar denk eerst goed na waar. 
Bijvoorbeeld parkeerterreinen, doe daar dan bijv. een dak 
van zonnepanelen. Wat windmolens betreft moet je ook heel 
goed nadenken waar, want waarom zal je hier windmolens 
plaatsen als het aan de kust drie keer zo hard waait.



Waarde voor de toekomst

Rust op zondag 
De SGP blijft zich inzetten voor de zondagsrust 
waar God, het gezin en de medemens centraal 
staan. 

Omzien naar elkaar 
De SGP zet zich graag in voor een samenleving 
waar mensen zorg dragen voor elkaar. 
Oog en hart en daadwerkelijke zorg voor 
zwakkeren.

Ruimte voor de boer 
De agrarische sector is verweven met onze 
dorpen. De SGP zet zich blijvend in voor een
vitaal platteland en ruimte voor de boer.

Woningbouw
De komende jaren moet er fors gebouw worden. 
De SGP is voorstander voor bouwen voor eigen 
inwoners. Zodat jong en oud de kans hebben om 
in onze mooie dorpen te blijven wonen.

















Veilig wonen en leven 
De SGP blijft vechten voor het verbeteren van de 
aanrijtijden van ambulances. 
Geweld tegen hulpverleners wordt niet getol-
ereerd en wordt keihard aangepakt. 

Schone openbare ruimte 
Een frisse en verzorgde openbare ruimte ziet de 
SGP als basisvoorziening. Daar hoort ook bij dat 
wegen en paden op tijd worden onderhouden.  

Een nuchter klimaatbeleid 
Zonnepanelen kunnen wat de SGP betreft het dak 
op, maar niet op goede landbouwgrond. 
Daarnaast moet het klimaatbeleid haalbaar en 
betaalbaar zijn voor onze inwoners.

Dienstverlenende overheid 
Goede communicatie met inwoners is een must. 
De SGP blijft hameren op het tijdig beantwoorden 
van brieven en e-mails of terugbellen. 
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