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Wereldvluchtelingendag bij Resto VanHarte Ede [1]

Resto VanHarte Ede en CVVE hebben de handen ineen geslagen om op deze dag een vluchtelingendiner te organiseren.
Het doel is fijne ontmoetingen tussen vluchtelingen en wijkbewoners. Komt u deze speciale dag ook met ons mee vieren?
Meer lezen [1]
Presentatie over de historische buurt Ede-Veldhuizen: [2]

Aansluitend op de algemene ledenvergadering van de Vereniging Zeeheldenbuurt begint op woensdag 14 maart rond 20.00u
een presentatie over de historische buurt Ede-Veldhuizen. De presentatie vindt plaats in het Eigen Gebouw op Bettekamp 29
en is ook voor niet-leden toegankelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Meer lezen [2]
De buurt als basis [3]

Gedachten over een nieuwe vormen van lokale democratie
De manier waarop diverse wijk- en buurtgerichte plannen en initiatieven in de gemeente Ede worden gemaakt en ingevoerd
geven blijk van het geringe belang dat de gemeente hecht aan de mening van bewoners en hun organisaties. Veel projecten
worden gestart en vaak ook weer gestopt zonder enige ruggespraak met buurtorganisaties. Dit geldt bijv. voor de
wijkwaardebonnen, EdeDoet, CentrEde, Pilot Ede-West en ook voor het opheffen van de wijkpost in 2010 en het weer
instellen in 2018. Bij projecten in de buurt zoals de ontwikkeling van het Slijpkruikgebied worden buurtorganisaties niet of
nauwelijks betrokken. Projecten worden op het gemeentehuis bedacht en georganiseerd. Pas de uitvoering worden
bewoners en buurtorganisaties betrokken. Evaluaties vinden niet plaats of zijn niet transparant en het is voor bewoners ook
niet duidelijk welke financiële middelen met de projecten gemoeid zijn. Aan de andere kant wordt het opzetten en
onderhouden van buurtorganisaties wel weer door de gemeente gestimuleerd, zonder overigens een duidelijke rol aan
buurtorganisaties te geven.
Meer lezen [3]
Verslag bijeenkomst "Ede in de buurt" [4]

Verslag van de bijeenkomst "Ede in de buurt" van 27 februari 2018, georganiseerd door het Netwerk Ede-West/Bospoort. De
bijeenkomst stond in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. De politieke steun aan buurtinitiatieven en
buurtorganisaties stond in de bijeenkomst centraal.
Meer lezen [4]
"Buurten moeten zelf prioriteiten kunnen stellen". [5]

Op dinsdag 27 februari werd in het Eigen Gebouw de politieke avond ?Ede in de Buurt?
georganiseerd door Netwerk Ede West / Bospoort. Kandidaat-gemeenteraadsleden van negen Edese politieke partijen waren
aanwezig standpunten toe te lichten en te reageren op de vragen van de Edese buurten over de rol en financiering van
buurtinitiatieven. Uit de bijeenkomst bleek duidelijk dat veel politieke partijen er voorstander van zijn dat buurten eigen
prioriteiten kunnen stellen in inrichting en beheer van de openbare ruimte en andere buurtaangelegenheden.
Meer lezen [5]
Uitnodiging politieke bijeenkomst Ede in de Buurt [6]

Het Netwerk Ede-West/Bospoort organiseert op dinsdag 27 februari in het kader van de komende
gemeenteraadsverkiezingen een openbare bijeenkomst rond het thema "Ede in de buurt". Centrale onderwerpen zijn
financiering van buurtactiviteiten en de rol van buurtorganisaties, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de rol
van de buurt bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Vertegenwoordigers van 65pluspartij, Burgerbelangen,
D66, Evenwicht, Gemeentebelangen, Groenlinks, PvdA en SGP hebben toegezegd aan de bijeenkomst deel te nemen.
Overige partijen hebben niet gereageerd.
Meer lezen [6]
Activiteiten van nú in Cultura tijdens voorjaarsvakanatie [7]

Van maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart kun je bij Cultura de voorjaarsvakantie vieren! Kinderen vanaf 10
maanden tot 13 jaar kunnen meedoen aan verschillende activiteiten van nú. Bekijk snel ons programma op
www.cultura-ede.nl/voorjaarsvakantie [8] en reserveer! Plezier is gegarandeerd.
Meer lezen [7]
Jan Siebelink 80 jaar, surprise party in Cultura [9]
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Een van de meeste markante Edenaren; schrijver en essayist Jan Siebelink wordt dit jaar 80 jaar. Ter
gelegenheid van dit heugelijke feit organiseren boekhandel Boek en Buro en Cultura op maandagavond 19 februari een feestelijk
programma voor en met hem in Cultura.
Meer lezen [9]
Uitnodiging opening wijkpost de Wiekslag [10]

Pagina's
Vanaf woensdag 24 januari 2018 opent Wijkpost De Wiekslag haar deuren voor je als wijkbewoner van Ede-Centraal. Kom je
ook kennismaken op woensdag 21 of donderdag 22 februari?
Meer lezen [10]
Cultura Stadswinkel [11]

In de Stadswinkel vindt u alle informatie over Cultura en het theater. Er is een toeristisch informatiepunt, de VVV, de
huiskamer van Cultura en wisselende exposities.
Zoekt u een cadeautje voor de feestmaand?
Wij hebben een uitgebreid assortiment aan producten en artikelen. De streekproducten, zoals jams, bieren, geweckte
bramen, zijn ambachtelijk bereid door lokale bedrijven. Ook kunt u terecht voor een breed aanbod aan kunstartikelen van het
Kröller Muller Museum, het Van Gogh Museum en producten van Nationaal Park de Hoge Veluwe.
Meer lezen [11]
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