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1. INLEIDING 

In het “Verhaal van Ede Centrum, de koers naar 2030” wordt in hoofdstuk 8  

geschreven: “de volgende stap is het omzetten van deze koers naar jaarlijkse  

uitvoeringsplannen waarin de keuzes en thema’s uit de koers worden  

vertaald in concrete activiteiten voor de korte en middellange termijn”. In dit  

eerste Uitvoeringsplan zijn projecten geformuleerd voor de periode van  

2017 – 2019. Sommige projecten zullen langer duren of zullen eerder of later  

dan verwacht kunnen worden opgepakt. Belangrijke elementen voor het  

behalen van de planning zijn: beschikbaarheid van financiële middelen en  

beschikbaarheid van voorbereidings- en uitvoeringscapaciteit.  

Het Uitvoeringsplan biedt een kader om over beschikbaarheid van middelen  

te kunnen nadenken en besluiten. 

 

In hoofdstuk 2 van het Uitvoeringsplan zijn projecten beschreven die door de 

gemeente worden geïnitieerd. Er is sprake van 3 soorten projecten:  

a. Projecten gericht op het ontwikkelen van beleidskaders en organisatie. 

b. Ruimtelijke projecten: gericht op het verbeteren van de verblijfskwaliteit van 

het openbare gebied (en in sommige gevallen soms ook gebouwen), de 

verkeersstructuur en logistiek in en om het centrum. 

c. Projecten, gericht op het toevoegen van andere functies in het centrum en/of 

de promotie van (evenementen in) het centrum.  

Per project wordt een korte beschrijving gegeven. De inhoudelijke trekker  

en de overige betrokken partijen worden benoemd en er wordt een globale planning 

gegeven. Waar dat mogelijk is, worden in de projectbeschrijvingen quick wins   

benoemd, die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en leiden tot snelle  

(perceptie van) verbetering.  

 

De gewenste veranderingen in het centrum kunnen alleen tot stand komen als alle  

partijen bijdragen. Voor een levendig, aantrekkelijk en levensvatbaar centrum zijn  

naast de gemeentelijke projecten, ook inspanningen gevraagd van andere partijen.  

In hoofdstuk 3 worden projecten en activiteiten beschreven die door anderen in het  

centrum worden geïnitieerd. Deze activiteiten zijn aanvullend op hun gebruikelijke,  

dagelijkse activiteiten die het centrum maken tot wat het is: promotie van het centrum  

en organisatie van evenementen (SBE), het voeren van een onderneming  

(winkel, marktkraam,  horeca), het exploiteren van vastgoed en acquisitie van  

huurders (eigenaren).  Eigenaren hebben daarbij in de afgelopen jaren een bijdrage  

geleverd door verlaging van de winkelhuren met gemiddeld circa 25%. 

In dit Uitvoeringsplan worden ongeveer 40 projecten beschreven. Sommige projecten 

bestaan uit meerdere activiteiten. Bijna alle projecten worden in samenwerking  

tussen gemeente en andere partijen uitgevoerd. De dagelijkse leiding van alle  

gemeentelijke projecten en de verbinding naar de projecten van derden ligt bij de 

programmamanager en projectleider(s) van het programma Levendig Centrum.  

 

In hoofdstuk 4 worden de financiële aspecten van de gemeentelijke inspanningen op  

een rij gezet: kosten, beschikbaar budget en aanvullend budget dat nog nodig is om  

het Uitvoeringsplan in zijn geheel te kunnen realiseren. 

 

In hoofdstuk 5 is een overall planning opgenomen en wordt het programma verdeeld 

in 3 delen:  

• projecten waarvoor geld beschikbaar is en direct kunnen worden uitgevoerd,  

• projecten met urgentie, maar waarvoor nog geen of deels budget 

beschikbaar is,  

• projecten die minder urgent zijn en waarvoor nog geen budget beschikbaar 

is.    

In hoofdstuk 6 is de programma-organisatie beschreven die nodig is om de 

diverse programma onderdelen uit te kunnen voeren. Er is bij het opzetten van de 

programma-organisatie vooral ook gekeken naar het waarborgen en uitbouwen 

van de verbinding die in de afgelopen jaren is gelegd met het veld in Ede Centrum 

(ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en maatschappelijke organisaties).  

Het Uitvoeringsplan vormt een  handvat voor het college en de gemeenteraad  

om de (lange termijn) ambities van het “Verhaal van Ede Centrum – de koers  

naar 2030” te vertalen in concrete maatregelen. Aan de hand van het  

Uitvoeringsplan kan de voortgang van het programma worden  

gemonitord. Het Uitvoeringsplan zal jaarlijks worden geëvalueerd en  

geactualiseerd. 
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2. PROJECTEN GEINITIEERD DOOR DE GEMEENTE 
 

A. BELEIDSKADERS EN ORGANISATIEONTWIKKELING  

Nr Activiteit Toelichting Trekker Betrokken Planning 
 

1. Opstellen nieuw bestemmingsplan 

en eventueel (nieuw) juridisch en 

financieel instrumentarium 

 

Verwerking van de strategie en de ruimtelijk/functionele keuzes 

van de Koers voor Ede Centrum in concreet bestemmingsplan.  

Ter ondersteuning van implementatie hiervan, het behalen van 

de ruimtelijke en functionele doelen en (vooral) het beperken 

van planschade moet (deels nieuw) juridisch en financieel 

instrumentarium worden ingezet. Denk hierbij aan 

leegstandsverordening, herverkavelingsbeleid en 

uitsterfconstructies.  

 

Gem. RO jurist Gem. S&B, Fin, BIM, 

Communicatie 

 

Najaar 2016 – 

voorjaar 2018 

 

2. Opstellen nieuw beeldkwaliteitsplan 

 

Het huidige BKP is opgesteld als onderdeel van het Ede 

Centrumplan van 1996. Bij de nieuwe koers hoort een nieuwe 

beeldkwaliteit voor toekomstige plannen in het centrum.  

Er worden straatgesprekken gevoerd per sfeergebied voor 

verdieping en uitwerking  

 

Gem. RO 

stedenbouw 

Gem. – BIM, 

Communicatie 

 

Najaar 2016 – 

voorjaar 2018 

 

3. Evaluatie pilot Verlichte regeldruk en 

eventuele structurele invoering van 

verlichting van regels 

Analyseren resultaten van de pilot en eventueel formuleren 

nieuw regime van regeldruk m.b.t. flitsevenementen, 

wisselstandplaatsen, blurring, uitstallingen, straatverkoop.  

 

Gem. – S&R Gem. - Veiligheid, 

Beheer, Handhaving 

SBE  

BEC 

 

2017 

4.  Nieuw terrassenbeleid In samenhang met Verlichte Regeldruk en beeldkwaliteitsplan 

formuleren beleid t.a.v. terrassen: ruimtegebruik, 

overkappingen, afscheidingen, vlonders etc.  

 

Gem. Veiligheid  Gem. RO, Beheer, 

GIO, Handhaving  

SBE 

Najaar 2016 

5. Parkeernormering i.r.t. krimpbeleid 

detailhandel 

In Het Verhaal van Ede Centrum en de nieuwe Nota 

Detailhandelsbeleid is sprake van forse krimp van detailhandel. 

Het toepassen van het huidige parkeernormeringsbeleid op deze 

bouwplannen levert discussie op en moet qua aanpak mogelijk 

worden herzien  

 

Gem. BIM Gem. S&B, RO 2016 - 2017 

 



Programma Levendig Centrum – Uitvoeringsplan 2016- 2018  v.6 – 22 november 2016              
4

Nr Activiteit Toelichting Trekker Betrokken Planning 
 

6.  Onderzoek financiële exploitatie 

programma Levendig Centrum  

 

Compleet overzicht in de tijd van (potentiële) uitgaven t.b.v. het 

programma en mogelijkheden voor dekking van 

investeringskosten en exploitatielasten.   

 

Gem. Fin. Gem. afd. BIM, S&B, 

S&R 

2016 - 2017 

7. Optimalisering parkeertarifering (in 

samenhang met 3.A4) 

Onderzoek naar en evt. implementatie van aanvullende 

maatregelen in het kader van simpel, duidelijk en betaalbaar  

(o.a. parkeeracties, bezoekersvergunningen, aanpassing 

parkeertarieven, eigendom parkeergarages, Introductie 

loyaliteitssysteem). 

 

Gem. afd. BIM  Gem. afd. Comm 

Toezicht, S&B  

SBE 

Ondernemers 

BEC  

2017 – 2019 

 

 

8. Beleid en visie op beheer van de 

openbare ruimte; evt. opzet 

“centrumbeheerorganisatie”. 

In aansluiting op Visie Openbare Ruimte formuleren van beleid 

en organisatie voor onderhoud en beheer van openbare ruimten 

in het centrum: onderhoudsniveau per sfeergebied, budgettering 

en organisatie. Onderzoeken of een samenwerking met 

eigenaren en ondernemers mogelijk is, waarbij (een deel van de 

verantwoordelijkheid en kosten voor) het beheer en onderhoud 

van het openbare gebied komt te liggen bij een vorm van 

gebiedsbeheerorganisatie. Eventuele implementatie van de 

nieuwe werkwijze.  

 

Gem. BIM Beheer 

 

Gem. Financiën, 

Beheer 

SBE 

BEC 

2017-2020  
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B. RUIMTELIJKE EN VERKEERSPROJECTEN  

Nr Activiteit Toelichting Trekker Betrokken Planning 
 

1.  Herinrichting Doelenstraat / Straatje 

van de Smaak 

Herinrichting openbaar gebied (bestrating, groen, 

straatmeubilair, verlichting)  in samenwerking met eigenaren in 

de Doelenstraat, t.b.v. van creatie en promotie van een nieuwe 

trekker in Hartje Ede. Een deel van de Boogstraat wordt 

meegenomen in de planuitvoering. Na oplevering kunnen 

nieuwe ondernemers zich vestigen. Vastgoedeigenaren 

investeren in de aanpassing van hun panden. 

 

Gem. RP  Gem. RO, BIM, IBE, 

Communicatie, prog. 

Food 

Vastgoedeigenaren 

Medio 2016 – 

Voorjaar 2017 

2.  Herinrichting Marktplein  

 

 

Onder begeleiding van stichting DOE ontwerpprijsvraag voor 

herinrichting openbaar gebeid van Marktplein.  Na toetsing door 

gemeente en afstemming met directe stakeholders,  kiest de 

Edese bevolking het beste plan, dat wordt uitgevoerd.   

 

Gem. RP  

Stichting DOE 

 

Gem. RO, BIM, IBE, 

Veiligheid 

Marktvereniging 

Evenementenorg. 

2016 – 2018 

3.  Project toegankelijkheid; het project 

moet bijdragen aan vermindering 

van autoverkeer in het centrum. 

a. Inventarisatie plofpalen: bepaling storingstijden en -

oorzaken. Verbeterplan evt. resulterend in vervanging van 

palen of zelfs keuze voor een ander systeem 

b. Evaluatie en verbetering bebording: voor (vracht)auto’s en 

fietsen. Aangeven voetgangersgebied, toegangstijden, 

rijrichtingen etc.  

c. Evaluatie en evt. wijziging venstertijden. 

d. Voorlichting en handhaving 

e. Herijking beleid voor uitgifte en handhaving van 

vergunningen en ontheffingen voor autoverkeer. 

 

Gem. RP Gem. BIM, Veiligheid, 

Beheer, Handhaving, 

GIO, Communicatie 

SBE 

BEC 

2016 -2017 

4. Herinrichting steegjes en straatjes Door het hele centrumgebied, vooral in het kern(winkel)gebied 

wordt gewerkt aan vergroening, verbetering van 

verblijfskwaliteit en (terugbrengen) van typische Edese 

elementen. Uit dit projecten kunnen diverse deelprojecten 

voortkomen (Marktsteeg, Heuvelsepad,  Brouwershoef). 

 

Gem. RP Gem. afd. BIM, IBE  2017 - 2019  
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Nr Activiteit Toelichting Trekker Betrokken Planning 
 

5. Herinrichting Kuiperplein a. Planontwikkeling en -uitvoering van herinrichting van het 

openbare gebied. Daarbij zijn de volgende punten van 

belang: parkeercapaciteit, vergroening, organisatie van 

grote evenementen. 

b. Visieontwikkeling voor ruimtelijke en functionele 

vernieuwing van Kuiperplein: verkleuring randen, toevoegen 

van programma op het gebied van zorg, welzijn en wonen.  

 

Gem. RP Gem BIM, S&B, 

Veiligheid, 

Communicatie, IBE 

a. 2017 – 2018 

 

 

 

b. 2020 - 2022 

6. Herinrichting Grotestraat in het 

kader van herstel van historisch lint  

 

a. Planontwikkeling en -uitvoering van herinrichting van het 

straatprofiel en vergroening. Waarschijnlijk uit te voeren in 

fases. 

b. Herinrichting gebied op kruising Grotestraat / Marktsraat / 

Boogstraat (t.p.v. HEMA) naar hoogwaardige verblijfs- en 

ontmoetingsplek. 

 

a. Gem. RP 

 

 

b. Gem.  RP, 

Pandeigenaren 

a. Gem. BIM, S&B, 

Beheer, IBE 

 

b. Gem. BIM, S&B, 

Veiligheid, 

Beheer, IBE 

a. 2017 – 2019 

 

 

b. 2020 - 2022 

7.  Herinrichting Museumplein e.o. (in 

samenhang met 2.A4) 

 

 

a. In afstemming met ondernemers invoering afspraken m.b.t. 

inrichting terrassen. 

b. Ontwerp en uitvoering van herinrichtingsplan van het 

Museumplein en aanloopstraten (Kolensteeg, Nieuwe 

Stationsstraat, Halte). In nauwe samenwerking met 

pandeigenaren en ondernemers. NB er lopen diverse nieuw- 

en verbouw initiatieven van gebouwen om het plein.  

 

a. Gem. Veiligheid  

 

b. Gem. RP 

 

 

a. Gem. afd. RO 

        Horecaver. 

b. Gem. afd. BIM, 

S&B, IBE 

a. 2017 

 

b. 2019 – 2020 

8. Herinrichting Stadspark e.o Visieontwikkeling, ontwerp en uitvoering t.b.v. wijziging van 

functie, gebruik en uiterlijk van het Stadspark. Doel is om het 

stadspark meer te betrekken bij en aan te sluiten op Oude 

Kerkplein, Torenstraat, Markt. Thema’s Veluwe en Food komen 

hierin terug. Verbetering van gebruik door kunst, 

speelvoorzieningen, zitplekken (WiFi spots), pluktuin. (Deels) 

bestemmen als evenemententerrein.  

 

Gem. RP  

 

 

 

 

 

 

 

Gem. afd. BIM, S&B, 

S&R, IBE 

Communicatie. Prog. 

Food     BEC  

 

2018 – 2021 
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Nr Activiteit Toelichting Trekker Betrokken Planning 
 

9.  Herinrichting Marktstraat 

 

Onderzoek naar en realisatie van oplossingen voor 

verkeersknelpunten in de Marktstraat, o.a. door wijziging 

verkeersregime, manoeuvreerruimte, profiel (begrijpelijk voor 

voetgangers, fietsers en autoverkeer) en verbetering 

fietsroute. Eventueel in combinatie met  inrichting laad- en 

losplekken langs Molenstraat. 

 

Gem. afd. BIM  

 

Gem. afd Toezicht,  

RO, S&B 

SBE 

BEC 

2017 - 2020 

10 Herinrichting verkeerssituatie 

Raadhuisplein   

 

Oplossen verkeersknoop t.h.v. Oscar. Evaluatie ontsluiting 

parkeren Werkplein. Inrichting laad- en losplekken. Aansluiting 

op fietsroute door Achterdoelen. 

 

Gem. afd. BIM Gem. afd RO, 

Veiligheid, IBE 

2018 – 2020 

 

11 Aanleg fietsring (in aansluiting op 

Fietsplan Ede)  

a. Aansluiting fietsroutes op fietsroutes vanuit wijken en 

buitengebied naar het centrum 

b. Onderzoek, ontwerp en aanleg fietsroute door 

Achterdoelen, > Driehoek (i.r.t. project B8) 

c. Onderzoek, ontwerp, aanleg fietsroute door Maandereind; 

aansluiting op Maanderplein /Arnhemseweg 

d. Onderzoek, ontwerp en aanleg fietspad Molenstraat 

e. Onderzoek, ontwerp en aanleg fietspad 

Arnhemseweg/Nieuwe Stationsstraat 

 

Gem. afd. BIM Gem. afd RO, 

Veiligheid, IBE 

SBE 

BEC 

Fietsersbond 

2017 – 2022 

 

12 Project fietsenstallingen  a. Optimalisering vindbaarheid, service en kwaliteit 

bestaande bewaakte fietsenstalling.  

b. Promotiecampagne t.b.v. het juiste gebruik van 

fietsparkeerplaatsen. 

c. Toezicht en handhaving op (brom-)fietsen in het 

voetgangersgebied. 

d. Business case nieuwe bewaakte fietsenstalling(en) aan de 

rand van het voetgangersgebied. 

e. Aanpassing groen/rood vakken (betere beeldkwaliteit met 

behoud van herkenbaarheid en functionaliteit)  

f. Aanleg meer fietsparkeervakken.  

g. Herinrichtingsplan van fietsnietjes.   

h. Onderzoek betere binnenstalling fietsen  

 

Gem. afd. BIM 

 

Gem. afd. RO, GIO, 

Beheer, Toezicht,  

SBE 

BEC  

Fietsersbond 

2017 - 2020 
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Nr Activiteit Toelichting Trekker Betrokken Planning 
 

13  Optimalisering distributieverkeer a. In nauwe samenwerking met SBE / ondernemers 

onderzoek naar aanwijzing centrale laad- en loslocaties 

buiten het voetgangersgebied van waaruit het centrum 

bevoorraad wordt (zo min mogelijk overlast en 

mogelijkheid tot aanspreken van chauffeurs) 

b. Ontwikkeling kleine en milieuvriendelijke vormen van voor- 

en natransport (bijv. handkarren, palletfietsen). 

 

Gem. afd. BIM,  

 

Gem. afd. RO, 

Toezicht, prog. 

Duurzaamheid 

SBE 

2018 - 2022 

14 Verbetering afvalinzameling a. Terugbrengen aantal afvalinzamelingsbedrijven. 

b. Onderzoek, ontwerp en evt. aanleg ondergrondse 

afvalopslag op meer locaties.  

c. Onderzoek en evt. uitvoering naar betere afvalscheiding. 

d. Op plekken waar afvalcontainers het straatbeeld 

verrommelen, inrichting faciliteiten voor binnenopslag van 

containers   

 

Gem. afd. BIM 

 

 

Gem. afd S&R, RO, 

Toezicht, prog. 

Duurzaamheid 

ACV  

SBE  

BEC 

 

2017 - 2020 

15 Optimalisering parkeerring  Evaluatie en evt. verbetering parkeerring (o.a. routing, 

parkeerverwijssysteem). Tevens onderzoek naar en evt. aanleg 

van meer kort parkeerplaatsen nabij winkels en voorzieningen.  

 

Gem. afd. BIM  Gem. afd RO,  

SBE 

 

2019 - 2022 

16 Shared Space projecten  Onderzoek op verzoek van ondernemers en bewoners naar 

inrichting van delen van centrum als shared space  (Grotestraat 

in Bospoort, Maandereind). 

 

Gem. afd. BIM 

 

Gem. afd. Toezicht, 

Communicatie 

SBE 

2017 (onderzoek) 

2021 
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C. OVERIGE PROJECTEN: AANTREKKEN NIEUWE FUNCTIES, MARKETING EN PROMOTIE 

Nr Activiteit Toelichting Trekker Betrokken Planning 
 

1.  Ondersteuning evenementen: Art & 

Food, Statues, Heideweek, 

Zomerbries, muziekdagen 

 

Organisatorische en soms ook financiële ondersteuning aan 

onderscheidende evenementen voor Ede Centrum en 

bijdragen tot versterking  van het merk Ede en de speerpunten 

(Food, Veluwe).  

 

Gem. City marketing Gem. afd. S&B, 

Communicatie. 

progr. Food 

SBE 

 2017 - 2022 

2.  Digitaal portal In Ede en plaatsing 

interactieve schermen en IBeacons 

a. Organisatorische en soms ook financiële ondersteuning 

aan promotie en marketing van Ede Centrum als onderdeel 

van een sterk merk “In Ede”.  

b. Plaatsen van IBeacons en interactieve schermen op 

strategische plekken in het centrum (in het hart en bij 

ingangen); combinatie van WiFi spots en (interactieve) 

beeldschermen. 

 

Gem. City marketing  

 

Gem. afd. 

Communicatie 

SBE 

 2017 - 2018 

3. Jongerencentrum Perron 31  Renovatie en inrichting van het gebouw van Perron 31 aan het 

Kuiperplein tot jongerencentrum. 

 

Gem. afd. S&B Gem afd. V&G, RO 2016 - 2017 

4. Aantrekken Streekwinkel (in 

samenhang met 2.B1) 

In het kader van Ede Foodstad en project korte voedselketens 

is het zeer wenselijk dat zich in Ede Centrum een Streekwinkel 

vestigt, waarin producten van lokale producenten verkocht 

worden. Dit initiatief kan goed aansluiten bij het project 

Straatje van de Smaak. Eventueel is ene verbinding te maken 

met het project Leerwinkel van de CHE. 

 

Gem. Progr. Food Gem. afd. S&B 

Boerenhart 

CHE 

2016-2017 

5. Marketingcampagne voor Ede 

Centrum 

Voor de toekomst van Ede Centrum is het van groot belang dat 

nieuwe ondernemers zich vestigen, dat meer bezoekers het 

centrum vaker en langer bezoeken en dat (nieuwe) bewoners 

hier prettig (blijven) wonen. Op basis van het Verhaal van Ede 

Centrum en het Uitvoeringsplan zetten samenwerkende 

partijen een promotiecampagne op om de reputatie van Ede 

Centrum bij Edenaren, toeristen, (potentiële) ondernemers en 

bewoners te verbeteren.   

 

 

Gem. City Marketing 

SBE 

BEC 

Gem. afd. S&B, 

Communicatie 

2016 - 2018 
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3. PROJECTEN GEINITIEERD DOOR ANDERE PARTIJEN 

 

A. BELEIDSKADERS EN ORGANISATIEONTWIKKELING  

Nr Activiteit Toelichting Trekker Betrokken Planning 
 

1. Evaluatie reclamebelasting; evt. 

opzet BIZ 

Onderzoeken of financiering van SBE middels huidig regime van 

reclamebelasting in stand blijft of wordt vervangen door een 

ander systeem (bijv. Bedrijfs Investerings Zone - BIZ) dat 

transparanter is, lasten eerlijker verdeelt en waarbij ook 

vastgoedeigenaren bijdragen. Eventuele uitwerking en 

implementatie van een nieuw systeem.  

 

SBE 

 

Gem. S&B -EZ, JZ, 

Belastingen 

2017-2019 

2. Opzet straatverenigingen  

 

Ondernemers verbinden zich aan elkaar in kleinere verbanden.  

Deze schaalverkleining past in de ontwikkeling van 

sfeergebieden.  

  

SBE 

 

 2016 - 2018 

3. Stimulering (nieuw) 

ondernemerschap   

 

a. Aantrekken en begeleiden van nieuwe (jonge) ondernemers. 

O.a. met behulp van stimuleringsregeling Broedplaatsen 

opzetten van broedplaatsen voor starters onder begeleiding 

van ervaren ondernemers.  

b. In samenwerking met makelaars/pandeigenaren ontwikkelen 

van kwalitatieve Pop Up concepten. 

c. Training en (onderlinge) coaching. 

 

SBE Gem. afd. S&B 

Ondernemers,  

Pandeigenaren 

KvK 

 

2017 - 2022 

4. Opzet loyaliteitssysteem (in 

samenhang met 2.A7) 

 

Ondernemers en pandeigenaren ontwikkelen en implementeren 

een (spaar)systeem om bezoekers te belonen voor hun bezoek 

en/of aankoop. 

I.s.m. gemeente en QPark wordt onderzocht of in dit systeem 

gespaard kan worden voor parkeergeld of parkeertijd.  

 

SBE 

 

Ondernemers 

QPark 

Gem. afd. BIM 

 

2017 - 2018 
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B. RUIMTELIJKE PROJECTEN  

Nr Activiteit Toelichting Trekker Betrokken Planning 
 

1. Bouwprojecten  1. Sloop en nieuwbouw commerciële ruimten en 

appartementen op hoek Museumplein – Kolensteeg 

2. Sloop pand Geels en nieuwbouw van appartementen op de 

hoek Molenstraat / Grotestraat 

3. Sloop administratiegebouw Rehoboth en nieuwbouw 

commerciële ruimten en woning Oude Kerkplein - Driehoek.  

4. Renovatie en herbestemming stationsgebouw Ede Centrum 

aan het Museumplein 

5. Renovatie en verbouwing pand hoek Arnhemseweg – 

Achterdoelen naar winkels en woningen 

6. Renovatie en uitbreiding met appartementen 

Maanderpoort, hoek Maandereind / Breelaan. 

7. Potentieel bouwinitiatief Museumplein 

 

Externe partijen Gem. afd. RO, BIM 

ODDV 

1. 2017 

 

2. 2017 

 

3. 2017 

 

4. 2017 

 

5. 2017 

 

6. 2018 

 

7. 2019 

2. Gevelverbeteringen in het kader van 

herstel van historisch lint (verbonden 

met project B5) 

Met behulp van gevelverbeteringsfonds pand voor pand (deels) 

terugbrengen historische uitstraling van gebouwen, door 

verwijderen storende luifels en puien waardoor oorspronkelijke 

uitstraling en parcellering wordt geaccentueerd.  

 

Pandeigenaren Gem. afd BIM 

monumenten, RO, 

financiën 

ODDV 

2017 - 2022 
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C. OVERIGE PROJECTEN: AANTREKKEN NIEUWE FUNCTIES, MARKETING EN PROMOTIE 

Nr Activiteit Toelichting Trekker Betrokken Planning 
 

1.  Kunstenaarscafé Vanuit de Edese kunstwereld is behoefte aan een permanente 

ruimte voor (wisselende) exposities. De ruimte dient tevens als 

ontmoetingsruimte en cultureel café. Dit vormt een aanvulling 

op het huidige aanbod van functies en vormt een extra motief 

om Ede Centrum te bezoeken.  

 

Externe partij Gem. afd. S&B en 

Vastgoed  

SBE 

BEC 

PEK 

N.t.b. 

2.  Optioneel: verhuizing van Cultura 

Achterdoelen 

Naar aanleiding van een particulier initiatief onderzoeken of 

Cultura in zijn geheel kan verhuizen naar de Achterdoelen  (blok 

V&D / AH). Op de huidige locatie van Cultura zou een hotel 

kunnen worden gevestigd.  

Indien dit project doorgaat vraagt dit om een separate  

projectorganisatie.  

  

Externe partij 

 

 

Gemeente afd. RO, 

V&G, S&B, Fin.  

N.t.b. 

3.  Gezondheidscentrum / woon-zorg 

centrum 

In Ede Centrum wonen veel ouderen, maar tegelijk ontbreken 

bijna alle essentiële zorgfuncties. Er is behoefte aan het vestigen 

van een gezondheidscentrum, al of niet in combinatie met 

woonvormen voor ouderen. Een dergelijke functie kan nieuw 

worden gerealiseerd op een locatie waar winkels langdurig leeg 

staan of op een nieuwbouwlocatie  op of aan de parkeerpleinen.  

 

Externe partij 

 

 

Gem. afd. S&B, V&G N.t.b. 

4. Optioneel: Huis van de Stad  Op initiatief van een Edese Stichting en in samenwerking met 

een groot aantal Edese maatschappelijke en culturele 

organisaties wordt gezicht naar een locatie in Ede Centrum om 

een zgn. Huis van de Stad in te richten: een ontmoetingsplek 

voor alle Edese burgers die op zoek zijn naar cultuur, 

ontspanning, of gewoon contact. Dit speelt in op de 

doelstellingen vanuit het wijkprogramma voor Ede Centraal. 

Mogelijk is een combinatie te maken met projecten Straatje van 

de Smaak of project Cultura.  

 

Externe partij 

 

 

Gem. afd. S&B, S&R 

BEC 

N.t.b. 
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4. FINANCIËN  

In de Perspectiefnota 2016 - 2018 voor de gemeentelijke activiteiten in het kader 

van het Programma Levendig Centrum een bedrag opgenomen van € 1.955.000, 

verdeeld over 3 jaarschijven. Tevens is door de gemeenteraad een structureel 

bedrag € 65.000 toegekend voor (tarief)maatregelen op het gebied van parkeren. 

Vanuit deze budgetten kunnen gedurende 3 jaar de “normale kosten” worden 

gedekt en kosten voor kleinschalige fysieke en verkeersprojecten.  

In het budget zijn maar beperkt middelen beschikbaar voor grootschalige fysieke 

en verkeersprojecten. Hiervoor moet telkens op basis van een projectplan en -

begroting een aparte aanvraag worden gedaan bij het college en gemeenteraad. 

Zo is in juli 2016 door de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld van  

€ 1.500.000 voor herinrichting van het marktplein. Het totale beschikbare budget 

komt daarmee op € 3.455.000. De verwachte uitgaven in 2016 zijn ca. € 700.000. 

Dat betekent dat er voor 2017 en 2018 nog ca. € 2.750.000 beschikbaar is.  

Aanvullend ligt er een aanvraag in het kader van “€ 3 miljoen” voor 

beschikbaarstelling van structurele middelen om de projecten Herinrichting 

Kuiperplein en Herinrichting Grotestraat in 2017 /2018 uit te kunnen voeren.  

 

Om de ambities te verwezenlijken van het “Verhaal van Ede Centrum – de koers 

naar 2030” en de projecten uit te voeren die in dit Uitvoeringsplan staan 

beschreven, is naar schatting ruim € 10 miljoen nodig. De schatting is gebaseerd 

op aannames van omvang en programma van de projecten en financiële cijfers 

van vergelijkbare projecten. Gezien het grote aantal projecten zullen er 

waarschijnlijk mee- en tegenvallers optreden.  

 

Op basis van deze uitgangspunten zou voor volledige realisatie van het 

Uitvoeringsplan in de loop van de komende 5 jaar nog  € 7 miljoen extra 

budgetruimte nodig zijn. Deze ruimte zou gevonden kunnen worden in: 

• Structurele middelen uit het fonds “3 miljoen”; indien de aanvraag voor 

middelen voor Kuiperplein en Grotestraat worden toegekend blijft een 

financieringsbehoefte van ca. € 4,5 miljoen; 

• Overlap met bestaande programma’s (o.a. Verkeer- en Vervoersplan, 

Fietsplan);  

• Een beperkte grondexploitatie, die ontstaat als de gemeente stukken 

grond op en rond de pleinen zou (laten) ontwikkelen (Van Dijkeplein, 

Kuiperplein);  

• Algemene middelen van de gemeente, die ingezet zouden kunnen 

worden als basis van een “centrumfonds”, waarin ook andere partijen 

deelnemen.  

In de projectenlijst staat onder project A6 opgenomen “Onderzoek financiële 

exploitatie programma Levendig Centrum”. Dit onderzoek levert input voor de 

Perspectiefnota 2017 – 2020. Voorlopig is op basis van het Uitvoeringsplan de 

onderstaande raming gemaakt. 

 

De gemeente mag bij een dergelijk financieel commitment een sterke (financiële) 

betrokkenheid van partners in de stad verwachten, door uitvoering van projecten 

die zijn beschreven in hoofdstuk 3, door mee te werken aan onttrekken van 

winkelbestemmingen buiten het kerngebied en mee te financieren in projecten.   

 

Kostenraming Projecten Uitvoeringsplan 2016 - 2018  
 

 

  Voorbereidingskosten Uitvoeringskosten Nazorgkosten Totaal kosten 

A. Beleidskaders en organisatieontwikkeling € 550.000 € 135.000  € 685.000 

B. Ruimtelijke projecten € 850.000 € 7.835.000 € 565.000 € 9.250.000 

C. Overige projecten € 50.000 € 440.000 € 10.000 € 500.000 

Raming totaal benodigd budget € 1.450.000 € 8.400.000 € 600.000 € 10.435.000 

Min: reeds beschikbaar budget in Perspectiefnota    -€ 3.455.000 

Min: reeds beschikbaar budget in andere programma's    -€ PM 

Ontbrekend voor realisatie Uitvoeringsplan     € 6.980.000 
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5. PLANNING 

In hoofdstuk 2 zijn de projecten voor het programma Levendig Centrum 

opgenomen. In de meeste projecten speelt de gemeente een rol. In de 

projectbeschrijving is een globale planning opgenomen. Dit zijn indicatieve 

planningen. Het is niet mogelijk en onwenselijk om alle projecten tegelijk uit 

te voeren. Hiervoor ontbreekt het budget en de organisatiecapaciteit. Voor de 

belevingskwaliteit, de bruikbaarheid en de bereikbaarheid van het centrum is 

het daarnaast onwenselijk om op een groot aantal plekken tegelijk in het 

centrum in te grijpen. Projecten moeten dus logisch en volgtijdelijk worden 

uitgevoerd. Uiteraard zijn, vooral voor de projecten waar nog geen budget 

voor beschikbaar is, politieke afweging en bestuurlijke besluitvorming 

belangrijke criteria voor de prioriteitsstelling en de keuze of een project 

überhaupt wordt uitgevoerd. Daarbij speelt ook zeker dat de uitvoering van 

het programma zich uitstrekt over de grens van de huidige collegeperiode.  

Op basis van nu bekende gegevens kan een globale overall planning gemaakt 

worden waarin het gemeentelijke deel van het programma wordt verdeeld in 

3 delen:  

• Projecten waarvoor geld beschikbaar is en direct kunnen worden 

uitgevoerd; oplevering voor of in 2019. 

• Projecten met urgentie, maar waarover nog geen besluitvorming 

heeft plaatsgevonden en waarvoor geen of deels budget beschikbaar 

is.  Besluitvorming mogelijk nog deze collegeperiode. Uitvoering 

tussen 2017 en 2021.  

• Projecten die minder urgent zijn, waarover nog gen besluitvorming 

heeft plaatsgevonden en waarvoor nog geen budget beschikbaar is. 

Besluitvorming na deze collegeperiode. Uitvoering tussen 2019 en 

2023. 

 
Projecten in categorie 1  

• A1: Nieuw bestemmingsplan en juridisch instrumentarium 

• A2: Nieuw beeldkwaliteitsplan  

• A3: Evaluatie pilot Verlichte regeldruk en eventuele structurele 

verlichting van regels  

• A4: Vernieuwing terrassenbeleid 

• A5: Parkeernormering 

• A6: Opzetten financiële exploitatie  

• A7: Parkeertarifering  

• B1: Straatje van de Smaak 

• B2: Herinrichting Marktplein  

• B3: project Toegankelijkheid  

• B4: Herinrichting steegjes en straatjes  

• C1: Bijdrage aan evenementen 

• C2: Bijdrage aan digitaal portal en plaatsing IBeacons 

• C3: Jongerencentrum Perron 31  

• C4: Aantrekken Streekwinkel 

• C5: Marketingcampagne Ede Centrum 

Projecten in categorie 2  

• B5: Herinrichting Kuiperplein  

• B6: Herinrichting Grotestraat / Maandereind 

• B9: Herinrichting Marktstraat 

• B10: Herinrichting kruispunt Raadhuisplen / Achterdoelen  

• B11: Aanleg Fietsring 

• B12: Fietsenstallingen  

• B14: Afvalinzameling 

Projecten in categorie 3 

• A8: Optimalisering centrummanagement 

• B7: Herinrichting Museumplein 

• B8: Stadspark 

• B13: Optimalisatie distributie 

• B15: Optimalisering parkeerring 

• B16: Shared space projecten 

Op dit moment worden van alle gemeentelijke projecten, die nog niet ter hand 

zijn genomen, projectdocumenten voorbereid. Uiteraard te beginnen met de 

projecten in categorieën 1 en 2. Het streven is dat in de zomer van 2017 alle 

project-documenten “op de plank liggen”. Zo kan te allen tijde, mocht dat 

gewenst zijn, gestart worden met een project.  
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6. PROGRAMMA ORGANISATIE 

 

In 2015 is een organisatie opgezet voor het programma Levendig Centrum. Deze 

organisatie is in eerste instantie ingericht met de volgende oogmerken: 

• Stimuleren samenwerking tussen “het centrum” en de gemeente.  

• Opstellen Plan van Aanpak en Lange termijn koers.  

• Verbinden gemeentelijke afdelingen aan het programma.  

• Waar mogelijk en nuttig voortzetten bestaande werkstructuur.  

• Optimaal faciliteren van “halen en brengen van informatie”.  

 

Nu de lange termijn koers helder is en voor 2016 tot 2018 is uitgewerkt in een 

Uitvoeringsplan, is opnieuw gekeken naar de programma-organisatie. Daarbij zijn 

ervaringen van het afgelopen jaar en volgende aandachtspunten verwerkt: 

• Het programmamanagement bestaat enerzijds uit een coördinatie (beleid, 

communicatie) binnen de gemeente en verbinding tussen gemeente en 

centrumpartners en anderzijds uit voorbereiden en uitvoeren van projecten.  

• De zichtbaarheid en toegankelijkheid van het programma Levendig Centrum 

moet beter, zowel binnen de gemeente als in het centrum. 

• Bewoners willen beleidsmatig meer betrokken worden.  

•  Er moet gewerkt worden aan vernieuwing van het binnenstadsmanagement, 

die inspeelt op de doelstellingen in het programma (compact en aantrekkelijk) 

en een rol gaat spelen in  het uitvoeren van beheertaken in het centrum.  

 

In de figuur op de volgende pagina is schematisch het voorgestelde organisatiemodel 

weergegeven. Daarin zijn de volgende elementen opgenomen (overleggen, 

functionarissen): 

1. Gemeentebestuur (college en gemeenteraad) en SBE bestuur zijn de 

opdrachtgevers, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid. 

Gezamenlijk stellen zij de kaders waarbinnen de programma-organisatie 

opereert. De lange termijn koers en de achtereenvolgende Uitvoeringsplannen 

vormen daarvoor de basis.  

a. Belangrijke producten en resultaten van de programma-organisatie 

worden ter goedkeuring voorgelegd aan de besluitvormers.  

 

b. De besluitvormers worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang 

van het programma. De raad middels periodieke rapportage in de 

raadswerkgroep Visie 2025; het SBE bestuur in de vergaderingen van de 

het Algemeen Bestuur.  

c. De programma-organisatie monitort de voortgang middels metingen 

(per kwartaal voortgang leegstand en meting bezoekersstromen) en 

onderzoeken (peiling inwonerspanel).  

 

2. Het periodiek overleg SBE - gemeente stuurt op uitvoering en monitort de 

voortgang.  

a. Het periodiek overleg vindt  eens per 6 weken plaats.  

b. Samenstelling Regiegroep:  Vanuit de gemeente: wethouder LC (vz), 

ambtelijk OG, bestuursadviseur, en programmamanager LC; vanuit de 

SBE: voorzitter (of gemandateerd bestuurslid) en binnenstadsmanager.  

c. De agenda bestaat uit: beslispunten, bespreekpunten en  

voortgangsrapportage 

  

3. De Adviesgroep adviseert het gemeentebestuur betreffende de vormgeving en 

uitvoering van het programma.  

a. Het periodiek overleg vindt  eens per 3 maanden plaats.  

b. Samenstelling Adviesgroep:  Vanuit de gemeente: wethouder (vz), en 

programmamanager LC en vertegenwoordigers uit SBE, BEC, Cultura, 

Jongerenraad en Gehandicaptenraad. De samenstelling kan in de loop 

der tijd wijzigen. 

c. De agenda bestaat uit: adviespunten, bespreekpunten en  

voortgangsrapportage.  

d. De agenda wordt in nauw overleg met de verschillende deelnemers 

opgesteld.  
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4. Programmamanager Levendig Centrum is door gemeente aangesteld. Hij/zij 

geeft leiding aan de programmaorganisatie en legt verantwoording af aan de 

regiegroep. De PM stuurt de gemeentelijke programmagroep en het 

aanjaagteam aan en heeft zitting in het Binnenstadsoverleg. De PM heeft de 

volgende taken: 

a. Coördineren alle activiteiten in het kader van het programma 

b. Beleidsadvisering aan wethouder en college en voorbereiding 

besluitvorming m.b.t. programma 

c. Agendering voor Regiegroep 

d. Monitoring en voortgangsrapportage aan directie en college.   

e. Intern gedelegeerd opdrachtgever voor programmaonderdelen. 

f. Begroting en planning van het programma. 

Leggen van verbinding tussen gemeente en centrum: oppikken initiatieven, 

draagvlak creëren, enthousiasmeren, promotie. 

 

5. De Projectleider Gemeente geeft leiding aan alle gemeentelijke fysieke (vooral 

ruimtelijke en verkeerskundige) projecten. De Projectleider Gemeente wordt 

ondersteund door een assistent Projectleider.  Dit zijn full time functionarissen. 

De taken van de PL Gemeente zijn: 

a. Formuleren projectopdrachten. 

b. Begroting en planning van de projecten 

c. Kosten en voortgang bewaken  

d. Opdrachtgever naar uitvoerende partijen.  

e. Rapportage aan Programmamanager. 

 

6. De Binnenstadsmanager is door de SBE aangesteld. Hij/zij zorgt voor uitvoering 

van de taken van de SBE, zoals organisatie van evenementen, 

belangenbehartiging, contacten met gemeentelijke functionarissen. Hij is 

voorzitter van de werkgroepen Beheer en Acquisitie. Nu al voert de BM 

beheertaken uit namens de SBE. Er moet worden onderzocht in hoeverre deze 

taak verder kan worden uitgebreid  naar een nieuwe vorm van centrumbeheer, 

waarin ondernemers een grotere rol krijgen.  

 

7. Het Binnenstadsoverleg is een nieuw element. Dit is de opvolger en een 

doorontwikkeling van de voormalige werkgroep Beheer. In dit overleg worden 

afspraken gemaakt over dagelijks beheer en onderhoud van het centrum. 

Verder worden hier voorstellen uitgewerkt voor het intensiveren van de 

 

samenwerking tussen gemeente en SBE met betrekking tot beheer en 

onderhoud van de buitenruimte in het centrum. Deze voorstellen betreffen 

financiering, organisatie en kwaliteitsnormering van beheer en onderhoud. De 

opdrachtgevers (gemeentebestuur en bestuur SBE) besluiten over de 

wenselijkheid en haalbaarheid van de organisatie verandering.  

In het kader van deze samenwerking moet de (fysieke) zichtbaarheid van het 

programma Levendig Centrum en de eventuele nieuwe organisatie in het 

centrum verbeteren. Wellicht is het wenselijk dat de “centrumorganisatie” (een 

bepaalde periode) op een centrale locatie in het centrum gehuisvest is.  

 

8. De Programmagroep Levendig Centrum is samengesteld uit 

gemeenteambtenaren die de belangrijkste betrokken disciplines/afdelingen 

vertegenwoordigen: RO, stedenbouw, JZ, planologie, economie, verkeer, beheer 

OR, wijkregie, projecten en communicatie. De programmagroep bereidt alle 

programmaonderdelen voor, voert ze uit (of laat ze uitvoeren), evalueert en 

monitort. De leden van de programmagroep: 

a. Ondersteunen de programmamanager van bij beleidsadvies, 

voorbereiding besluitvorming en rapportage.  

b. Rapporteren aan “vakwethouders” m.b.t. het programma.  

c. Bewaken kosten en voortgang van onderdelen van het programma die 

aan hen zijn gedelegeerd en rapporteren dienaangaande aan de 

Projectleider Gemeente  en aan de lijnverantwoordelijke.  

        Agenderen bespreek- en beslispunten t.b.v. Regiegroep 

 

9. In het Aanjaagteam wordt uitsluitend informatie uitgewisseld over lopende 

zaken in en/of om het centrum tussen zoveel mogelijk vertegenwoordigers van 

de gemeente, OddV, politie, brandweer, SBE en BEC die bij activiteiten in het 

centrum betrokken zijn. Het doel is dat men zo goed mogelijk op de hoogte is 

van de vele zaken die tegelijk in en om het centrum spelen.  

 

10.  Het Acquisitieteam heeft een belangrijke taak in het mede vormgeven van de 

lange termijn koers, waarin een compacter centrum wordt gerealiseerd. 

Samenstelling van het team: vastgoedeigenaren, makelaars, SBE en gemeente. 

In het acquisitieteam worden initiatieven ontwikkeld om nieuwe activiteiten en 

ondernemers naar Ede te halen en bestaande activiteiten en ondernemers een 

betere plek en condities bieden. Er worden plannen gemaakt om langduriger 

leegstand te bestrijden. Deze groep vormt een belangrijk klankbord bij het  
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opstellen en implementeren van een nieuw bestemmingsplan en het 

vernieuwen van juridisch instrumentarium. Met het Acquisitieteam kan ook 

gewerkt worden aan herverkavelings-plannen.  

 

11. Klankbordgroepen. Er functioneren twee KBG’s:  

a. KBG ondernemers: bestaande uit een afgewogen vertegenwoordiging 

(per straat, branche en omvang) van ondernemers. De SBE is trekker 

van dit overleg en bepaalt de agenda.  

b. KBG bewoners. Samenstelling is via voordracht door BEC; 

vertegenwoordiging van bewoners uit zoveel mogelijk delen van het 

centrum. De BEC is trekker van dit overleg en bepaalt de agenda.  

De KBG’s komen 2-3 keer per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomsten wordt 

gerapporteerd over voortgang van lopende - en opzet van nieuwe projecten. 

Verder functioneren de KBG’s als “vraagbaak” en “toetssteen” . 

 

 

 

 

 


