
Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over de fiets?  
 
16 maart 2022 waren er in Ede verkiezingen voor de gemeenteraad. De lokale afdeling van de 
Fietsersbond heeft met het oog daarop (bijna) alle partijen in de gemeenteraad in mei vorig jaar al 
een lobbybrief gestuurd. Hoofdpunten uit deze brief waren oproepen om fietsers en voetgangers “op 
1” te zetten, uit te gaan van veiligheid voor fietsers en het fietsgebruik actief te stimuleren.  
 
In de tussentijd heeft de gemeente stevig ingezet op ‘dierbaar, duurzaam en dynamisch’, zoals de 
titel van de Ontwerp Omgevingsvisie 2040 luidt. Deze visie, gedragen door een meerderheid in de 
gemeenteraad, klinkt als een stevige onderbouwing voor pro-fiets beleid. Maar is deze duurzame 
visie terug te vinden in de verkeersparagrafen van de verschillende verkiezingsprogramma’s?  
 
Het goede nieuws is dat vrijwel alle partijen aandacht aan duurzaamheid besteden, en ook aan de 
fiets en andere vormen van milieuvriendelijk vervoer. Enkele partijen hebben zelfs zinsneden in hun 
programma’s opgenomen die letterlijk uit onze brief of latere correspondentie zouden kunnen 
komen! Toch zien we ook partijen die de fietser niet of nauwelijks vermeld hebben. Hieronder, in 
alfabetische volgorde, een aantal punten die ons opvielen in de verschillende partijprogramma’s.  
 
Burgerbelangen heeft, veelbelovend, prominent de Doesburgermolen afgebeeld op haar 
verkiezingsprogramma. Binnenin vraagt zij aandacht voor zaken die ergernis opwekken rond het 
fietsen zoals fietsendiefstal, maar ook dienen vooral fietsers zelf zich aan de regels te houden: ze 
dienen verlichting te voeren in het donker, niet te fietsen door het voetgangersgebied tijdens 
winkeltijden en horen niet te appen onderweg. Toch legt Burgerbelangen ook prioriteit bij goed 
onderhoud en goede verlichting van fietspaden en stelt zelfs een ongelijkvloerse kruising bij het 
Ziekenhuis voor waardoor fietsers dit drukke kruispunt sneller kunnen oversteken.  
 
De partij stelt deze ongelijkvloerse kruising echter vooral voor om de doorstroming van het 
autoverkeer te bevorderen: zij is ook voorstander van een nieuwe autotunnel ter hoogte van de 
Kerkweg. Geen pleidooi om voor de korte afstanden in de gemeente de fiets te pakken dus! 
 
Het CDA ziet in de elektrische fiets juist “een goed en reëel alternatief voor de auto.” Deze partij 
heeft ook verder een aantal goede voornemens: zij wil zich hard maken voor blijvende investeringen 
in het fietsnetwerk, inclusief daarbij behorende voorzieningen als fietsenstallingen en oplaadpunten 
voor elektrische fietsen. Het CDA wil fietspaden verbreden en verlichting verbeteren waar dat 
mogelijk is. Toch is ook de partij van de huidige wethouder Jan Pieter van der Schans (o.a. 
verantwoordelijk voor de bovengenoemde Omgevingsvisie) voorstander van voldoende en veilige 
parkeermogelijkheden voor auto’s voor winkelend publiek en zeker ook voor centrumbewoners. Met 
andere woorden: wel aandacht maar geen echte beleidskeus voor de fiets.  
 
Nee, dan ademt het programma van de Christen Unie een andere sfeer! Zomaar wat citaten: 
Fietsend en wandelend kan onze leefomgeving het best worden genoten. De auto krijgt een minder 
nadrukkelijke plaats in onze buitenruimte. De fiets, het openbaar vervoer en groen komen daarvoor 
terug. En fietsers kunnen zich, als de partij haar programma in de praktijk kan brengen, over stoplicht 
loze fietssnelwegen voortbewegen.  
 
Deze partij heeft zelfs een oude wens van de Fietsersbond in haar programma opgenomen: 
‘omgekeerd ontwerpen’. Dat wil zeggen dat bij nieuwbouw of herstructurering van straten of wijken 
fietsers en voetgangers leidend zijn en de auto-ontsluiting volgt. En of dat nog niet genoeg is gebruikt 
het programma onze term ‘fietsfamilie’.  
 



Na het bovenstaande zal het niet verrassen dat de partij voorstander is van een maximumsnelheid 
van 30 kilometer per uur in alle woonwijken – in het verkeersdenken in Nederland is dat inmiddels 
de norm geworden, alleen in de werkelijkheid nog niet. Misschien geen toeval dat wethouder Léon 
Meijer ‘coördinerend wethouder klimaat’ is in het huidige college.  
 
Een partij waar de Fietsersbond al lange tijd goede banden mee heeft, is D66. Dat zien we terug in 
hun verkiezingsprogramma. “Door fietsen en wandelen veiliger en makkelijker te maken”, schrijft de 
partij, “zorgen we dat mensen waar mogelijk ook sneller de auto laten staan.” Mede met het oog op 
de veranderende fietsfamilie (zoals de opkomst van e-bikes en bakfietsen) zien de democraten de 
noodzaak van investeringen in de aanleg, verbreding en verbetering van veilige fietspaden, met 
name rond schoolroutes.  
 
Het zal niet verrassen dat ook D66 voorstander is van een “algemene snelheidslimiet” van 30 km/u 
binnen de bebouwde kom.  
 
Een andere partij waarmee de Fietsersbond altijd goede kontakten had, was EdeNU. Deze partij is 
voor de verkiezingen van maart samengegaan met de Democratische Kiezers Ede en de Fractie 
Wijnsouw in de Democratische Partij Ede (DPE). Is het fietsvriendelijke karakter van EdeNU terug te 
lezen in het programma van DPE? Deels wel: zo zet de partij in op “beveiliging van fietspaden door 
ongelijkvloerse verbindingen en tunnels”.  
Hoewel DPE voor de fiets lijkt te kiezen, kiest zij niet tegen de auto – die toch veel vervuilender is en 
veel meer plaats inneemt dan de fiets. Bovendien vonden we enkele standpunten op de website van 
de DPE die niet in het verkiezingsprogramma opgenomen zijn, bijvoorbeeld rond de relatie tussen 
fietsen en gezondheid. Ook het streven het aantal fietsongelukken te verminderen, hebben we 
helaas niet teruggevonden in het verkiezingsprogramma.  
 
Met speciale belangstelling hebben we het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen bekeken. 
Tenslotte is dat de partij van wethouder Peter de Pater, die onder andere verkeer en vervoer in zijn 
portefeuille heeft. Als zodanig is hij onze ‘politieke’ aanspreekpersoon op het gemeentehuis.  
 
Ondanks alle gesprekken en correspondentie die we de afgelopen jaren met de wethouder gehad 
hebben, is die (over het algemeen) prettige samenwerking niet terug te vinden in het programma 
van De Pater’s partij. Fietspaden en trottoirs dienen ‘wortelvrij’ gehouden te worden, oftewel 
uitgevoerd in beton. De Fietsersbond is daar geen voorstander van. Wel blij zijn we met het 
voornemen de maximumsnelheid in 30-km zones streng te handhaven en hebben we geen bezwaren 
tegen promotie van- en handhaving op fietsverlichting.  
 
Het zal geen verrassing zijn dat de ideeën van GroenLinks nauw aansluiten bij die van de 
Fietsersbond. Wethouder Ritsema van deze partij trad op 1 januari dit jaar af, onder meer omdat hij 
op ‘groene’ gebieden te weinig voor elkaar kon krijgen. Dat heeft bij de partij niet geleid tot een 
minder groen programma. We zullen zien of GroenLinks in een volgend college wel kan scoren met 
een maximumsnelheid van 30 km/u als norm binnen de bebouwde kom, en 60 daarbuiten op wegen 
zonder vrij liggende fietspaden of andere veiligheidsvoorzieningen.  
 
Interessant is dat deze partij voorstander is van het invoeren van een maximumsnelheid van 25 
kilometer per uur op fietspaden binnen de bebouwde kom. “Speed- en sportfietsen die sneller willen 
en kunnen vormen een te groot risico voor het langzamere fietsverkeer. Bij invoering van 30km 
wegen kunnen deze snelle tweewielers in principe gebruik maken van de rijweg.” Of de partij ook 
voorstander is van snelheidscamera’s boven fietspaden, vermeldt het programma niet.  
 
Alfabetisch gezien de laatste partij in dit overzicht is de VVD. Deze partij ziet de fiets vooral als 
onderdeel van het verkeer en dat moet doorstromen. Opdat ook fietsers sneller op hun bestemming 



kunnen arriveren, pleit de partij voor meer doorfietsroutes. Daarnaast wordt de fiets vooral gezien 
als recreatiemiddel en de Edese natuur als aantrekkelijk voor toeristen en mountainbikers – zolang 
deze zich aan een (niet uitgewerkte) gedragscode houden.  
 
Van de andere politieke partijen in Ede hebben we, zes weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, 
helaas geen programma kunnen inzien. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat zij geen ideeën over fietsen 
hebben. De nieuwe partij Mens en Milieu Ede pleit op haar website zelfs voor minstens vier autoloze 
zondagen per jaar in de kern van Ede en de dorpen en voor de PvdA hebben natuur, milieu, fiets en 
openbaar vervoer prioriteit. Tenslotte, de grootste partij in de Edese gemeenteraad is op dit moment 
de SGP. Op haar website schrijven de Staatkundig Gereformeerden dat ook zij willen werken aan 
‘veilige en snelle fietsverbindingen’.  
 

Conclusies 
 

Geen enkele partij heeft vooralsnog ons idee van gescheiden fietsnetwerken voor zwakkere, snelle 
en traditionele fietsers omarmd. Met de nodige slagen om de arm (van maar liefst vijf politieke 
partijen hebben we geen programma kunnen inzien omdat het op 2 februari nog niet gepubliceerd 
was) lijkt geen enkele partij harde keuzes pro-fiets en anti-auto te maken als het gaat om de 
verdeling van schaarse middelen zoals geld en ruimte. Dat kan politiek gezien een verstandige keuze 
zijn omdat in Ede traditioneel de auto veel ruimte krijgt. Maar of toekomstige generaties Edenaren 
en het milieu in bredere zin daar blij mee zijn is de vraag.  
 
Al met al concluderen wij dat de Christen Unie, D66 en GroenLinks de meeste aandacht willen geven 
aan het fietsbeleid in de gemeente Ede en daar concrete ideeën over hebben opgenomen in hun 
verkiezingsprogramma’s. Ook het CDA heeft een aantal goede beleidsvoornemens over de fiets. 
Teleurstellend is de opstelling van Gemeentebelangen en de VVD: geen enkel punt zoals in onze 
correspondentie met hen aangedragen, is voor hen prioriteit. Daarmee bevestigen ze het beeld 
‘autopartijen’ te zijn.  
 
De Fietsersbond Ede hoopt dat de fiets in de komende raadsperiode daadwerkelijk ‘op 1’ gezet 
wordt. Om het mooie van fietsen in Ede te behouden, de fietsvoorzieningen toekomstbestendig te 
maken en bijvoorbeeld ook toeristen blijvend te laten genieten van de natuur in de gemeente. 
 


