
Jaarplan 2019 
- Ede zuid en 
Bennekom

Met bewoners, ondernemers en andere organisaties gaat 
het wijkteam aan de slag om de zorgen en wensen in de 
verschillende buurten aan te pakken. Het wijkteam werkt aan 
het verbeteren van de fysieke omgeving, de veiligheid en 
de sociale omgeving. Het wijkteam heeft hierbij ook nauwe 
banden met het sociaal team.

A) De Jeugd aan zet
In 2018 hebben de jongerenwerkers samen met jongeren al 
een aantal ontwikkelingen in gang gezet. Deze worden dit jaar 
daadwerkelijk uitgevoerd in Ede Zuid en Bennekom: een MOP, 
een JIK en ScholarShippers.

Mobiele Ontmoetingsplek (MOP)
Jongeren uit Ede Zuid en Bennekom geven aan behoefte 
te hebben aan een ontmoetingsplek om andere jongeren 
uit de wijk te ontmoeten. Ze missen een plek om binnen te 
kunnen zitten (zonder ouders). Een plek waar ook andere 
jongeren komen. Zo kwamen de jongeren met het idee van 
een mobiele ontmoetingsplek: die kan op verschillende 
plekken in de wijk staan. Inmiddels is er een oude SRV-wagen 
aangeschaft. Met ondersteuning van de jongerenwerker zijn 
de jongeren deze wagen momenteel zelf aan het oppimpen. 
Zodra dat klaar is trekt de wagen de buurt in.

Jongeren Informatie Ko� er (JIK)

De Jongeren Informatie Ko� er (JIK) is een ko� er met daarin 
relevante informatiefolders voor jongeren. Meer dan 100 
jongeren lieten weten welke informatie ze terug willen 
zien de in de JIK. In totaal zijn 10 thema’s uitgelicht. Denk 
bijvoorbeeld aan de gevolgen van gameverslaving, drank- en 
drugsgebruik, je droombaan bereiken en regelzaken als je 
18 wordt. Dit jaar geven de jongerenwerkers gastlessen aan 
leerlingen van groep 7 en 8 op verschillende basisscholen 

en aan het voortgezet onderwijs. Ook in de MOP zal de JIK 
aanwezig zijn en ontvangen jongeren informatie over de 
diverse thema’s die spelen en leven onder de jongeren.  

Scholarshippers
De buurtsportcoach zet zich samen met de Krajicek 
Foundation in voor de jeugd. Rondom de voetbalkooi aan de 
Van der Hagenstraat in Ede Zuid krijgt een aantal jongeren 
de kans om zichzelf en de buurt verder te ontwikkelen. 
De Krajicek Foundation beloont jongeren die zich positief 
inzetten voor hun eigen buurt door ze een studiebeurs te 
bieden. In ruil voor het betalen van hun studiekosten zetten 
zij zich vrijwillig in voor de voetbalkooi in hun buurt. De buurt 
raakt betrokken bij het werk dat ‘hun’ Krajicek Scholarshippers 
– zo noemen wij deze jongeren – doen. Zo snijdt het mes aan 
meerdere kanten.

B) Inzet op (sociale)veiligheid en overlast
Overlast in de openbare ruimte is er in meerdere vormen. 
Eén van de meest voorkomende vormen is overlast van afval. 
Samen met bewoners en de afvalcoaches worden acties voor 
het schoonhouden van buurten uitgevoerd. Ook geluidhinder, 
zwervers op het station Ede-Wageningen en jongeren die (’s 
avonds laat) in groepen in een park of op een plein hangen 
leveren overlast of een gevoel van onveiligheid op voor 
omwonenden. Het wijkteam zet zich samen met bewoners in 
om deze overlast te verminderen en het gevoel van veiligheid 
te vergroten. Politie en toezicht gaan meer controleren. De 
jongerenwerker en sociaalwerker zoeken actief contact met 
deze jongeren en aanwonende bewoners die overlast ervaren. 
Ze spreken hen aan op hun gedrag en vragen meer rekening 
te houden met elkaar. In de hoogbouwfl ats wordt door de 
woonconsulent van Woonstede samen met bewoners van 
de fl ats geluidoverlast aangepakt door het bespreekbaar te 
maken. 

In 2018 zijn wij met u in gesprek gegaan over Ede Zuid en Bennekom. Gesprekken bij 
de supermarkt, gewoon op straat, in een buurthuis tijdens een bewonersavond of bij de 
voetbalkooi. We wilden van u horen waar u trots op bent of u zich zorgen over maakt. Het 
wijkteam ging met al deze verhalen aan de slag en er zijn plannen gemaakt. Hieronder leest u 
een aantal acties en projecten die het wijkteam in 2019 oppakt voor Ede Zuid en Bennekom.
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C) De buitenruimte is van iedereen
Op veel plekken in Ede Zuid en Bennekom zijn bewoners 
actief met het mooier en veiliger maken van de openbare 
ruimte. Daarvoor worden veel Ede Doet Cheques gespaard. 
Bij de uitvoering biedt het wijkteam daar waar nodig 
ondersteuning. Daarnaast is er een aantal grotere plekken 
waar bewoners en ondernemers uit de wijk zich zorgen over 
maken, maar zich ook voor willen inzetten. Op dit moment 
ondersteunt het wijkteam de ondernemers uit de omgeving 
van het Spindopplein en de Parkweg bij het ontwikkelen van 
een visie/plan om het winkelcentrum en de omgeving weer 
aantrekkelijker en veiliger te maken. 

Gezamenlijk aan het werk
Ook ligt er de vraag hoe we activiteiten voor bewoners 
nog meer in samenwerking met projecten en doelen van 
de gemeente kunnen realiseren. Daarover is het wijkteam 
in gesprek met bewoners van de Maandereng, het 
wijkplatform Maandereng, projectleiders van gemeente Ede 
en Woonstede. Bewoners vinden bijvoorbeeld het vergroten 
van saamhorigheid in straten en buurten belangrijk, terwijl de 
gemeente bijvoorbeeld inzet op duurzaamheid. Hoe kunnen 
we gezamenlijk aan beide doelen tegelijkertijd werken en wat 
gaan we hiervoor concreet doen? De eerste acties die hieruit 
voortkomen zullen nog dit jaar in gang worden gezet.  

D) Een netwerk van ontmoeting, in Ede Zuid 
en Bennekom
In Ede Zuid zijn veel plekken waar bewoners elkaar kunnen 
ontmoeten en kunnen deelnemen aan activiteiten in 
Ede Zuid. Denk bijvoorbeeld aan Buurthuis de Meerpaal, 
bibliotheek en ontmoetingscentrum de Stadspoort, Speeltuin 
de Zanderij, Kinderboerderij de Oude Hofstede, het Bij 
Bosshardt huis, de Elskamp en de Doe- en Leerplaats Ede 
Zuid. Toch weten bewoners vaak niet wat er allemaal te 
doen is in hun wijk en waar ze naar toe kunnen voor welke 
activiteit. De ontmoetingsplekken weten ook niet goed van 
elkaar wie wat organiseert. Zij hebben de behoefte om meer 
van elkaar te weten om beter te kunnen samenwerken. 

Op hun verzoek ondersteunt het Wijkteam ze hierbij. Er 
worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd waar ze 
elkaar informeren over wie waar mee bezig is. Tegelijkertijd 
bespreken we welke zaken ze gezamenlijk kunnen 
oppakken. Voorbeelden hiervan zijn: werven van vrijwilligers, 
communicatie over hun activiteiten richting bewoners, 
et cetera. Een eerste mooie gezamenlijke actie die hieruit 
voort is gekomen was de Winterfair in februari bij de Oude 
Hofstede. Het doel? De bekendheid van deze plekken onder 
bewoners te vergroten. 

In Bennekom zijn ook veel plekken waar bewoners samen 
kunnen komen. Vrijwilligers hebben het loket Vraagt u 
Maar (VUM) doorontwikkeld. Een loket waar bewoners met 
allerlei vragen terecht kunnen. Het wijkteam ondersteunt de 
ontmoetingsplekken. Ook werken we intensief samen met 
het loket bij het organiseren van activiteiten en het betrekken 
en bereiken van nog meer bewoners. Om bewoners naar 
activiteiten te brengen, onderzoeken we of we een electrokar 
kunnen aankopen. Vrijwilligers als bestuurders hebben 
zich al gemeld en sponsoring van de kar is bijna rond. 
Daarnaast worden ook in Bennekom netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd voor (zorg)organisaties die in Bennekom actief 
zijn. Ook hier blijkt dat ze wel van elkaars bestaan af weten, 
maar eigenlijk niet goed weten waar iedereen aan werkt en 
wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Bewoners ondersteunen bewoners, 
doorontwikkeling Doe- en Leerplaats Ede 
Zuid

In de Doe- en Leerplaats geven bewoners hulp en 
ondersteuning aan andere bewoners. Zij helpen bij 
problemen, stellen doelen en werken hier samen aan. 
Bewoners krijgen meer vertrouwen en hun netwerk wordt 
groter. De Doe- en Leerplaats wil dit initiatief uitbreiden door 
samen te werken met de gemeente en andere instellingen. 
Het doel hiervan is dat iedereen mee kan doen in de Edese 
samenleving. Bewoners worden meer (fi nancieel) zelf 
redzaam en geeft meer kans op betaald werk.

Meer weten over het wijkteam of heeft u vragen over dit jaarplan?
Mail naar: edezuid-bennekom@ede.nl
De gebiedsagenda en het jaarplan kunt u ook vinden op www.EntrEde.nl, het digitale buurtplatform voor en door bewoners van 
Ede Zuid.

WIJKTEAM
EDE-ZUID EN BENNEKOM
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