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1.

VOORWOORD LOKAAL ANDERS

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een nieuwe
gemeenteraad en een nieuw college. Dat hangt natuurlijk af van de
kiezers, maar misschien is het ook tijd om het lokaal anders te gaan
doen, vandaar onze titel van het verkiezingsprogramma: ‘Integer en
doordacht’. In de aanloop naar deze verkiezingen moeten niet
alleen de lokale politici van zich laten horen maar ook de inwoners,
net zo belangrijk.
Gemeentebelangen Epe is opgericht met als doel gemeentepolitiek
te bedrijven, los van de landelijke politieke partijen en landelijke
standpunten, gewoon wat beter is voor de gemeente Epe.
Als Gemeentebelangen Epe willen we alle onderwerpen kritisch
bekijken en weloverwegen of we voor of tegen iets zijn.
Onderwerpen kunnen zijn zorg, ruimtelijke ordening, afval, verkeer,
enzovoort. Wij vinden dat de aandacht in onze gemeente de laatste
periode te veel op Vaassen is gericht. Epe moet eigenlijk ook een
metamorfose ondergaan zodat alle dorpskernen aantrekkelijk
worden en blijven voor onze inwoners en toeristen.
De grootste fractie in onze gemeenteraad en we kunnen het niet
anders verwoorden, heeft het politiek spel goed uit gespeeld. Een
raadslid is wethouder geworden en de wethouder is raadslid
geworden. Was dit onze voorkeur, duidelijk niet, maar we stonden
er bij en keken er naar. Wij vinden dit voor onze inwoners een
ramp. Hoe kun je op deze wijze het vertrouwen krijgen en
behouden van onze inwoners. Maar het is gebeurd en geaccepteerd
door de meerderheid van de gemeenteraad. Een aantal grotere
fracties in onze gemeenteraad zijn hier ook debet aan, niet de
ruggengraat om nee te zeggen. Niet de ruggengraat om te zeggen,
‘nee, dit kan niet’ maar gewoon mee lopen met de kudde. Wij
zouden dit dus echt anders gedaan hebben. Geen politiek spelletje
voor eigen gewin.
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De gemeenteraad en het college is er voor de inwoners van onze
gemeente en als fractie van Gemeentebelangen Epe zetten wij ons
al jaren in voor uw belang:
•

Wij zijn voor minder regels en bemoeienis van de gemeente,
omdat u als inwoner, ondernemer, vereniging/stichting zelf
heel goed weet wat goed voor u, uw gezin en uw omgeving is.

•

De mening van inwoners wordt nogal eens vergeten. Door
economisch belang en soms ook politiek belang wordt de
mening van onze inwoners nogal eens vergeten. Dan nog
maar te zwijgen als je als éénling bezwaar maakt. Wij pleiten
voor een gedegen onderzoek naar bezwaarschriften.

•

Wij vinden dat de inwoners het gevoel moeten krijgen dat ze
gehoord worden. Dit gebeurt naar onze mening nog te weinig
en ambtenaren moeten niet in een ivoren torentje blijven
zitten.

•

Heel belangrijk wordt in de komende gemeenteraadsperiode
de energie transitie. Wij als Gemeentebelangen Epe steken
het niet onder stoelen of banken, we zijn tegen zonneparken
en zijn tegen windmolens in onze gemeente. Zijn we tegen
het reduceren van CO2, nee duidelijk niet. Zijn we tegen de
huidige acties om dit te realiseren, ja echt wel. We komen
hier later op terug in dit programma.

•

Waar we ook mee te maken krijgen is de nieuwe
omgevingswet. Volgens ons is dit een goede ontwikkeling die
er voor zal gaan zorgen dat initiatieven voor aan- en verbouw
makkelijker kunnen gaan verlopen. Ook hier komen we op
terug.

•

In de afgelopen gemeenteraadsperiode heeft de afdeling
ruimtelijke ordening steken laten vallen. Wij zouden graag
orde op zaken willen gaan stellen.

In de afgelopen periode hebben we al veel samen met inwoners
gedaan. Het meepraten en het meedenken, dat vinden wij
constructief. De kennis bij inwoners willen wij ook graag gebruiken
om een beter gemeentebestuur te krijgen. Wij nemen u serieus, of
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het nu gaat om vuurwerk, een lantaarnpaal of om zaken die de hele
gemeente aangaat.
Deze inbreng willen we met de fractie van Gemeentebelangen Epe
de komende vier jaar doorzetten. Serieus luisteren naar uw mening,
naar uw kennis en naar uw oplossingen, waarbij het algemeen
belang niet uit het oog wordt verloren. Waar we ons met name voor
willen inzetten is:
•

Woningbouw waar jongeren echt iets mee kunnen.

•

Jongeren in de gemeente houden gezien de vergrijzing.

•

Statushouders helpen om onze economie te versterken.

•

Isoleren van woningen en stimuleren van zonnepanelen op
daken en niet op het land.

•

Behoud van openbaar onderwijs in al onze dorpen

•

Sport stimuleren voor zowel jong als oud, ook voor lagere
inkomens

•

Behoud van onze cultuur waarden

•

Behoud van onze prachtige natuur.

•

Historische waarden in onze gemeente accentueren om
toerisme verder te versterken.

Wij hebben uw steun nodig om meer mogelijk te maken om een
evenwichtig, integer en daadkrachtige gemeenteraad te krijgen.
Steun ons en we kunnen het lokaal echt anders gaan doen.
Fractie Gemeentebelangen Epe

2.
•

WAAR STAAN WE VOOR

Transparantie:
Beter gebruik maken van de afdeling communicatie om u als
inwoner te informeren waar we mee bezig zijn. Beter en meer
gebruik van ‘social media’ om het bereik te vergroten. Het
komt nog te vaak voor dat er bijvoorbeeld commissies worden
gevormd zonder dat u als inwoners weet waarvoor, met wie
en met name de doelstelling van zo’n commissie. Wij zijn
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sterk voorstander dat er commissies worden gevormd met
inwoners-vertegenwoordiging.
•

Oprechtheid:
Wij willen lokale politiek die oprecht is. Wij zijn niet voor
politieke spelletjes en zeker niet voor politieke spelletjes met
eigen gewin. Als we een standpunt innemen en er zijn
argumenten waarom het ingenomen standpunt niet juist is,
dan zullen we ons standpunt aanpassen. Als er fouten worden
gemaakt schromen we niet om de verantwoordelijkheid te
nemen. Alles met oprechtheid en eerlijkheid.

•

Integriteit:
Wij beschikken over een intrinsieke betrouwbaarheid, we
zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We hebben
geen verborgen agenda we veinzen geen emoties.

•

Lokaal:
Plaatselijke aandachtsvelden/problemen kunnen efficiënter,
doelgerichter en eenvoudiger door ons als plaatselijke
politieke fractie behartigd worden. Het komt voor dat er
beslissingen door de rijksoverheid worden genomen die onze
gemeente betreft. Neem vliegveld Lelystad, als
Gemeentebelangen Epe zullen we er alles aan doen (wat in
onze macht ligt) om geen laagvliegroutes boven onze
gemeente te krijgen.

•

Leefomgeving:
Onze inwoners moeten veilig, plezierig en met de nodige
voorzieningen in onze gemeente kunnen wonen en werken.
Een goede lokale economie is nodig om te kunnen werken in
onze gemeente.

•

Betrokkenheid:
Inwoners moeten meer betrokken worden, vooral in het
voortraject van te nemen besluiten. Als fractie zouden we
graag zien dat de gemeenteraad en het college acties
onderneemt om deze betrokkenheid te vergroten. Het
vertrouwen en de (lokale) politiek moet herwonnen worden en
minder bureaucratie.
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•

Wij vinden dat de kosten voor externe inhuur van adviseurs
aan banden moet worden gelegd. Gedurende de laatste jaren
lopen deze kosten volledig uit de hand.

•

Wij zijn sterk voorstander om het college te laten bestaan uit
vier (4) wethouders.

3.

KLIMAAT

Ook wij vinden het belangrijk dat er gekeken wordt naar de
gevolgen van de aanpassingen van het klimaat. Het klimaat
akkoord van Parijs is best zinvol, maar de doelstelling vanuit dit
akkoord mogelijk niet realistisch. Met andere woorden, dat er wat
moet gebeuren is duidelijk maar hoe en wanneer vinden wij nog
niet zo duidelijk. Minder CO2 uitstoot is voor de hand liggend,
gezien het aantal fossiele verbrandingsmotoren dat dagelijks in de
wereld worden gebruikt. Wij als Gemeentebelangen Epe vinden het
noodzakelijk dat er niet alleen landelijk en Europees gekeken moet
worden om de CO2 te reduceren maar mondiaal (wereldwijd). Dat
wil niet zeggen dat we moeten wachten tot iedereen meedoet want
ook kleine beetjes helpen.
Eén van de regels die is ingegaan is gas-loos bouwen. Problemen
zijn er met het gas-loos maken van oudere gebouwen. Er zal een
behoorlijke renovatie gedaan moeten worden om bestaande oudere
gebouwen gas-loos te kunnen maken. Alles is mogelijk maar de
belangrijkste vraag is wie gaat het allemaal betalen. Er zal een
behoorlijke stimuleringsregeling moeten worden opgestart om de
doelstellingen te kunnen gaan halen.

4.

BIODIVERSITEIT

Biodiversiteit is de term die wordt gebruikt om de verscheidenheid
van het leven op aarde aan te duiden. Het gaat om de verschillende
soorten planten, dieren, micro-organismen en schimmels, het
genetisch materiaal dat zij bevatten, de levensgemeenschappen die
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zij vormen en de ecosystemen waarin zij leven. Ook hier is onze
gemeente een klein radertje in het gehele plaatje. Als gemeente
Epe kunnen we eigenlijk niet veel meer betekenen dan een kleine
postzegel op een hele grote kaart maar belangrijk is het wel.
Voorbeeld hiervan zijn de wolven. Er zijn tegenstanders en er zijn
voorstanders om wolven weer in Nederland dus ook in onze
gemeente te krijgen/hebben. Wij als Gemeentebelangen Epe vinden
bijvoorbeeld dat het wolvenbeheer onder strikte voorwaarden moet
vallen.
Biodiversiteit is ook het inzaaien van bermen met éénjarige (of
meerjarige) bloemen. Dit is niet alleen kleurrijk maar ook nog eens
goed voor onze insecten.

5.

ENERGIE TRANSITIE

De energie transitie is ook voortgekomen uit het klimaat akkoord
van Parijs zoals beschreven onder paragraaf 3, klimaat adaptatie.
Dat we zoveel mogelijk zelf energie gaan opwekken is veel beter
dan grote kolen en gas gestookte elektriciteitscentrales.
Biomassa, is een hype woord geworden maar zeker is nog steeds
niet of dit wel dé oplossing is. Zonnepanelen en windenergie dat zou
het moeten zijn. Wij als Gemeentebelangen Epe staan hier toch wel
wat sceptischer en realistischer in dan andere fracties. Wij zijn
duidelijk tegen het volbouwen van onze gemeente met zonneparken
en windturbines. Zoals de Cleantech regio graag zou willen om in
totaal in de aangesloten gemeenten 63 windmolens te plaatsen.
Samen met de nieuwe omgevingswet zou bekeken moeten worden
welke locaties eventueel geschikt kunnen zijn. Wij als
Gemeentebelangen zijn tegen de windmolens en tegen zonneparken
op landbouw grond. Eerst maar de daken vol leggen met
zonnepanelen en niet anders.
Er zijn nog voldoende daken in onze gemeente waar mogelijk
zonnepanelen opgelegd kunnen worden. Wij vinden dat de Energie
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Corporatie Epe (ECE) door de gemeente gestimuleerd en
gefaciliteerd moet worden om meer zonnepanelen op daken te
krijgen. Wij vinden dat eigenaren van daken geschikt voor
zonnepanelen, geënthousiasmeerd en gestimuleerd moeten worden
om hun daken ter beschikking te stellen. Wij zijn voorstander om
Thorium reactors en kernenergie te gaan gebruiken om de Parijse
doelstellingen te kunnen gaan halen.
Wij zijn duidelijk tegen het creëren van een extra bestuurslaag door
het belang en verantwoordelijkheid die de CleanTech op dit moment
krijgt.

6.

INWONERS PARTICIPATIE

Dit is een heel belangrijk onderwerp. Het meedoen van de inwoners
om zoveel mogelijk draagvlak te krijgen. Waar wij als
Gemeentebelangen Epe voor willen waken is dat alleen inwoners
met het hardste geluid worden gehoord. Wij vinden dat de
gemeente actief inwoners moet gaan betrekken bij onderwerpen en
initiatieven. Daarbij dient er een modus te worden gevonden
waarbij alle inwoners worden gehoord ook de zwijgende
meerderheid. Wij vinden de participatie ladder ook een goed
instrument om te gebruiken.

Eigenlijk wordt daarmee bedoelt dat afhankelijk welke trede men
staat op deze ladder er meer of minder participatie nodig is. Met
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andere woorden, sommige onderwerpen in het algemeen belang
behoeven geen eindeloze discussies maar moeten daadkrachtig en
efficiënt worden gedaan.
Wij vinden dat deze inwoners participatie en overleg vooraf niet
alleen belangrijk is maar het kan ook juridische procedures en
kosten voorkomen.

7.

SOCIALE COHESIE

Sociale cohesie of te wel de samenhang in onze
maatschappij/gemeente. Sociale cohesie komt voor op micro- en
macroniveau. Op microniveau is er een sociale cohesie binnen het
gezien, de familie en bijvoorbeeld de vriendenkring. Op een iets
hoger niveau bestaat sociale cohesie binnen verenigingen,
geloofsgemeenschappen en dergelijke. Binnen een dergelijke
samenleving delen mensen eenzelfde taal, geschiedenis, gewoonten
enzovoort, hetgeen zorgt voor een zekere mate van sociale cohesie:
men identificeert zich met elkaar en/of voelt zich met elkaar
verbonden. De reden waarom we dit als onderwerp hier hebben
geschreven is dat wij vinden dat we door invloeden van buitenaf de
sociale cohesie in onze gemeente steeds meer onder druk komt te
staan. Wij als Gemeentebelangen Epe zouden graag zien dat de
gemeente de sociale cohesie stimuleert en er voor zorgt dat dit in
de toekomst niet voor eventuele problemen kan zorgen.

8.

SOCIALE ASPECTEN

Gehandicapten/zieken
In onze dorpen moet de infrastructuur zodanig zijn, dat men zich
zonder problemen kan voortbewegen. Overleg tussen gemeente en
specifieke belangenorganisaties moet zo zijn, dat men met enige
regelmaat overleg heeft, over de problemen, die deze mensen
dagelijks tegenkomen. Deze kwetsbare groep behoeft zorg, respect,
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liefde en aandacht. Wij hebben (de) zorg voor zwakkeren in onze
samenleving. De zorg die hen toekomt is, wat ons betreft,
gebaseerd op maatwerk. De openbare ruimte moet goed
toegankelijk zijn, zonder hinderlijke obstakels. Indien gewenst,
willen wij de voorzieningen voor deze kwetsbare mensen verbeteren
en waar nodig uitbreiden.

Sociale voorzieningen
Wij zijn van mening, dat het vangnet sociale voorzieningen alleen
hen toekomt, die het daadwerkelijk nodig hebben. Goede en
efficiënte controles en evaluaties zijn noodzakelijk voor zowel
betrokkenen als gemeente. Er moet ruimhartig gekeken worden
naar de cliënt, die een zorgvraag heeft. Het zo geheten
‘keukentafelgesprek’ mag wat ons betreft niet telefonisch worden
afgehandeld. Wij vinden ook dat bij zo’n gesprek een professional
aanwezig moet zijn. Er moet ter plaatste goed gekeken worden naar
de behoefte en de urgentie. Het moet mogelijk zijn, dat tijdens dit
gesprek, familie aanwezig kan zijn. Misbruik van sociale
voorzieningen dient streng gestraft te worden. Goede, transparante
en eerlijke voorlichting vanuit de gemeente naar cliënt is van
wezenlijk belang. Dit geldt met name ook voor het onverwacht te
kampen te krijgen met ziekte.
Vrijwilligerswerk
Het uitreiken van de vrijwilligersprijzen, tijdens de traditionele
nieuwjaarsreceptie, op een prominente plaats in het gemeentehuis,
is een niet meer weg te denken activiteit. Wij zijn van mening, dat
vrijwilligerswerk meer gewaardeerd moet worden. Vele vrijwilligers
in onze gemeente zijn dagelijks op pad om, geheel belangeloos,
werkzaamheden van allerlei aard uit te voeren. Wij stellen voor om
beleid te maken met betrekking tot de financiering van cursussen,
voor vrijwilligers. Deze cursussen moeten vanzelfsprekend
aansluiten bij de, door vrijwilligers/mantelzorgers uit te voeren,
werkzaamheden.
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Mantelzorg
De mantelzorg is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen en de
verwachting is dat deze vorm van zorg nog verder zal gaan stijgen.
De mantelzorg is een belangrijke pijler van onze samenleving
geworden en wij als Gemeentebelangen Epe vinden het belangrijk
om deze zorg ook te ondersteunen en te stimuleren. Mantelzorg
overkomt je en voordat je het weet zit je er middenin.
Ouderenzorg
Wij zijn van mening, dat ouderenzorg nog steeds, te wensen over
laat. Wij willen, dat onze ouders/ouderen goed verzorgd worden.
Stille armoede bij ouderen is niet acceptabel. Ook aan eenzaamheid
van ouderen moet wat gedaan worden. Wij zijn voorstander om
meerdere woonmogelijkheden te bouwen, met voorkeur in
combinatie met starterswoningen voor jongeren.

9.

GEZONDHEID/ZORG

Goede zorg bieden voor diegene die het nodig hebben. Als je
gezondheid je in de steek laat, moeten we elkaar helpen. We vinden
het eigenlijk vanzelfsprekend dat familie, buren en vrijwilligers
elkaar helpen. Maar soms lukt dat niet en dan moeten we als lokale
overheid professionele ondersteuning aanbieden. Op de persoon
gerichte zorg en om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen
en leven. Met voorkeur in je eigen omgeving en met afgestemde
ondersteuning die je daarbij helpt. Wij vinden de volgende
uitgangspunten belangrijk:
•

Zorg is toegankelijk voor iedereen.

•

Zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen wat voor zorg er nodig
is.

•

Als gemeente zo min mogelijk regels opleggen. Voor diegene
die hulp nodig hebben met het bepalen wat ze nodig hebben,
moet ondersteuning worden gegeven.
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•

Geen wachtlijsten voor zorg waarvoor de gemeente
verantwoordelijk is.

•

Het organiseren van de inkoop van zorg met goede
voorwaarden en met controle mogelijkheden, dat
daadwerkelijk de zorg is geleverd. Deze controle niet bij de
uitvoerende neerleggen, maar bij de afnemer van de zorg.

•

Nieuwe zorg in combinatie met nieuwe woonconcepten verder
onderzoeken en initiatiefnemers de ruimte te geven.
Bijvoorbeeld gemengde woon mogelijkheden voor ouderen en
jongeren met of zonder zorgbehoefte.

•

De gemeente bepaalt de eigen bijdragen van de zorghulp.
Waarbij zeker gekeken moet worden of er geen misbruik
wordt gemaakt. Optreden tegen oneigenlijk gebruik van de
zorghulp met eventuele sancties. Heldere voorwaarden dus
voor diegene die voor zorg-hulp in aanmerking komt.

Onder zorg verstaan we ook de zorg voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Waar het kan, deze mensen weer een plek
geven in de samenleving en deze mensen de mogelijkheid kunnen
geven om ook hun steentje bij te dragen. De samenwerking met
omringende gemeenten (Apeldoorn, Brummen en Voorst) in Lucrato
vinden we dan ook een goede zaak. Personen met een
arbeidsbeperking en personen met een bijstandsuitkering weer mee
laten doen op de arbeidsmarkt.

10. NIEUWKOMERS
Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit
oorlogsgebied komen, maar als het veilig is dan gaan ze waar
mogelijk weer terug naar hun thuisland. Economische vluchtelingen
moeten sowieso terug naar hun oorsprong. Wij vinden dat
nieuwkomers zich moeten aanpassen als ze in onze gemeente zijn.
Bijvoorbeeld door de Nederlandse taal te leren en bij te dragen aan
de samenleving. De gemeente faciliteert dit door voldoende
betaalbare cursussen beschikbaar te stellen. Haatpredikers dulden
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we niet in onze gemeente. De gemeente neemt en proactieve rol in
het voorkomen dat er haat wordt gezaaid en oproepen worden
gedaan om onze waarden en vrijheden te negeren. Nieuwkomers
komen met prioriteit op de woninglijst te staan en wij als
Gemeentebelangen Epe vinden dat er een balans moet worden
gevonden in het prioriteren van deze lijst.

11. ECONOMIE
Wij vinden het belangrijke dat de gemeente innovatieve en
creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving,
stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies,
het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige
regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en
instanties. Gemeentebelangen Epe is voorstander van een
compacte, efficiënte en krachtige lokale overheid waarbij de
belastingen voor inwoners en ondernemingen zo laag mogelijk
dienen te zijn. Belastinggeld is van de inwoners en moet zo goed
mogelijk worden besteed.
Evenementen:
Evenementen zijn belangrijk voor zowel inwoners en bezoekers. Wij
zijn voorstander om te onderzoeken of er een terrein binnen onze
gemeente kan worden aangewezen, voor grotere evenementen. Dit
zal ook het toerisme en de recreatie sector ten goede komen.
Initiatiefnemers van evenementen moeten door de gemeente
worden ondersteund.

Aantrekkelijke dorpscentra:
We hebben vier dorpen waarin alle dorpscentra aantrekkelijk
moeten zijn omdat dit inwoners en bezoekers aantrekt. Zowel in
Emst als in Vaassen zijn de kernen vernieuwd. Wij als
Gemeentebelangen Epe vinden dat het nu tijd wordt om ook de
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dorpskern van Epe te vernieuwen. Dit zal onze recreatie en
toeristen sector alleen maar sterker maken. Wij zijn voor
horecapleinen met amusement.
Onze gemeente telt een aantal grote ondernemingen. De locaties
van een aantal van deze ondernemingen zijn niet ideaal maar
verplaatsing is geen optie.
Vandaar dat wij graag zien dat we deze bedrijven behouden voor de
gemeente, het economisch belang is erg groot. In goed overleg met
de ondernemingen en met de omwonenden moet de gemeente voor
een goede inpassing in de omgeving zorgen. Ook bij hinder (geluid,
licht, verkeer etc.) dient de gemeente een bemiddelende rol in te
nemen.
Toerisme:
We hebben een prachtige natuur, veel bossen en heide, maar ook
open weilanden, beken en sprengen. En dan 100% wild, nog een
toeristen trekker. Wij vinden dan ook dat de gemeente zuinig moet
zijn op deze natuur. Natuur, groen en economie kunnen best samen
en hoeven geen tegenstanders te zijn. De gemeente heeft als taak
om een verbindende factor te zijn bij natuur, groen en economie.
Goede wandel-, fiets-, ruiter en mountainbike-routes zullen zorgen
voor een positieve bijdrage en de aantrekkelijkheid van toeristen
om onze gemeente te bezoeken.

12. VEILIGHEID/CRIMINALITEIT
Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners zich veilig voelen in hun
eigen buurt en huis.
•

Politie, brandweer en ambulance zijn 24 uur per dag
beschikbaar. Deze hulpdiensten moeten op tijd zijn, zowel in
de bebouwde kom als in het buitengebied.

•

De brandweer is ondergebracht in een gemeenschappelijke
regeling, de VNOG. Er wordt meer dan ooit gekeken naar
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bezuinigingen bij de VNOG maar wij vinden dat de vrijwilligers
hiervan de dupe worden. Belangrijk onderdeel van de
brandweer is namelijk de vrijwilligers.
•

De gemeente moet initiatieven als buurpreventie, sociaal
alarm, en WhatsApp-groepen stimuleren en zo kunnen
inwoners zelf bijdragen aan hun eigen veiligheid.

•

Verdachte of onveilige situaties moeten gemeld worden door
inwoners, waarbij er een terugkoppeling moet zijn van de
hulpverleners naar de melders.

•

Drugsdealers moeten aangepakt worden en de burgemeester
moet drugspanden sluiten, hetgeen ook zijn bevoegdheid is.

•

Overlast in dorpscentra moet aangepakt worden waarbij er
ook moet worden gekeken om de oorzaak weg te nemen en
niet alleen acties die er voor zorgen dat de overlast naar een
andere locatie verhuist.

•

Diefstal en geweld moet hard aangepakt worden, waarbij het
onacceptabel is om hulpverleners bewust te hinderen. Geweld
tegen hulpverleners vinden wij absoluut niet kunnen.

•

Buitengewone Opsporingen Ambtenaar of te wel de BOA’s
moeten handhavend kunnen optreden in samenwerking met
de politie. Hun belangrijkste taak is het aanspreken van
personen op hun verantwoordelijkheden.

•

Wij zijn voor gebiedsontzeggingen voor winkel of wijk, door
veelplegers.

•

Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld
voor het gedrag.

•

Schade en kosten van handhaving moeten worden verhaald
op diegenen die dit veroorzaken.

13. WONINGBOUW STRATEGIE
Een thuis is waar je je veilig en prettig voelt. Het vinden van een
woning die bij je past is essentieel. Wij vinden het belangrijk dat er
mogelijkheden zijn om je woning aan te passen of door te stromen.
Woningen voor jongeren is al jaren een probleem in onze
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gemeente. Willen we jongeren houden in onze gemeente dan zullen
we hier iets aan moeten doen. De huizenmarkt is al geruimen tijd
overspannen. De huizenmarkt op dit moment is ‘wat een gek er
voor geeft’. Er moet in onze gemeente goed nagedacht worden hoe
doorstroming op gang gebracht kan komen.
Het ontwikkelen van nieuwe woonvormen voor ouderen willen wij
ook ondersteunen. En zoals al eerder geschreven, er moet gekeken
worden om een gecombineerde woning bouw te kunnen realiseren
voor zowel jong, oud en mensen met of zonder een beperking.
Het buitengebied van onze gemeente is van oudsher agrarisch
gebied. In de afgelopen decennia gaan steeds meer mensen in het
buitengebied wonen, om te kunnen genieten van de ruimte en rust.
Wij vinden het belangrijk dat het buitengebied, haar open karakter
behoud en niet wordt volgebouwd. Natuurgebieden in het
buitengebied moet meer en beter opengesteld worden. Waar
agrarische bedrijven stoppen ontstaat er ruimte voor nieuwe
ontwikkelingen en activiteiten. Grote gebouwen (boerderijen)
beschikbaar maken voor dubbele bewoning met aparte nummering.
Deze ontwikkelingen en activiteiten moeten de agrarische sector
niet in de weg gaan zitten. Deze initiatieven moeten worden
gestimuleerd.
Wij hebben een duidelijk standpunt dat we niet meer zullen
meewerken aan het realiseren van alleen woningen in het duurdere
segment. Wij vinden dat er meer woningen gebouwd moeten
worden in het goedkopere segment.
Hobby boeren en particuliere dierenhouders horen ook in het
buitengebied.

14. MOBILITEIT
Mobiliteit voor ouderen, kinderen, diegene die zorg nodig hebben en
gehandicapten vinden wij erg belangrijk. De gemeente heeft hier
duidelijk een belangrijke taak. Deze mobiliteit kan ook bijdragen
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aan het tegengaan van vereenzaming in onze gemeente. In de
Corona tijd hebben we gezien dat het hebben van sociale contacten
heel erg belangrijk is. Eén van de gemeenschappelijke regelingen
binnen onze gemeente is de PlusOV.
Als Gemeentebelangen Epe zouden we graag zien, dat met name
ouderen een stimulans krijgen om van de PlusOV mogelijkheden
gebruik te maken. Wij horen nog te veel dat er ouderen zijn die
tegen dit gebruik opzien en het dus niet zullen gaan gebruiken.
Leerling/kinder vervoer hoort op tijd te zijn en zonder verrassingen
voor de ouders/verzorgers. PlusOV lijkt steeds beter te gaan
presteren.

15. VERKEER EN VERVOER
Wij constateren dat het onderhoud van de wegen in onze gemeente
steeds verder afneemt. Wij willen dit een halt toeroepen en
gestructureerd onderhoud plegen aan onze wegen infrastructuur.
Wij zijn voorstander om een ‘echte’ rondweg te realiseren gebruik
makende van de inmiddels aangelegde ontsluiting van het industrie
terrein de Kweekweg.
Een noordelijke verlenging van deze rondweg kan ook de richtlijn
zijn voor de snelle fietsroute Apeldoorn – Epe – Zwolle om zo het
probleem bij de kweekweg te voorkomen.

16. OMGEVINGSWET
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de Omgevingswet. Dit is
een nieuwe wet waarin 26 wetten met betrekking tot ruimtelijke
ordening, bouwen en milieu in elkaar moeten opgaan. De meer dan
honderd ‘Algemene Maatregelen van Bestuur’ of te wel de AMvB’s,
die het omgevingsrecht nu kent worden samengebracht tot vier
AMvB’s. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste
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wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de
praktijk. In 2023 zal deze wet ingaan en dat is nog maar even.

17. COMMUNICATIE/TRANSPARANTIE
Inwoners moeten beter op de hoogte gebracht worden wat er
speelt. Duidelijke omschrijving van de procedures en
inspraakmogelijkheden. Inwoners komen pas in beweging als het
nieuws hen bereikt. Vaak is dat te laat. Wij vinden dat er naar
andere mogelijkheden moet worden gezocht om belanghebbende
tijdig te informeren en te betrekken bij de planvorming. Wij vinden
het belangrijk dat er een breed draagvlak gevormd wordt voor de
ontwikkelingen in onze gemeente. Communicatie moet gewoon
beter.
Als er commissies in het leven worden geroepen, dan ook inwoners
bij betrekken en informeren waarom deze commissie zijn gevormd
en door wie. De gemeente moet transparanter omgaan met
informatie en om zo meer draagvlak te krijgen.

18. AFVALSTOFFEN BELEID
We willen in een schone en leefbare omgeving wonen. Onderhoud
aan tuin/balkon is eigenlijk iets van zelfsprekend. Wij vinden dat de
gemeente een stimulerende taak heeft om inwoners hun eigen wijk
en buurt schoon te laten houden. Dit kan namelijk resulteren in een
verlaging van de afvalstoffenheffing.
Zwerfvuil en ‘bij-zet-afval’ bij ondergrondse containers zorgen
helaas voor een verhoging. Ondanks dat het lastig is, vinden wij wel
dat hierop gehandhaafd dient te worden. Wij vertrouwen ook op de
sociale controle om dit verder tegen te gaan.
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De gemeente is verantwoordelijk voor het verwijderen van graffiti
waarbij wij vinden dat de kosten verhaald dient te worden op de
veroorzaker(s).
Sinds begin 2021 hebben we gedifferentieerde tarieven of te wel
diftar. Wij zijn altijd tegen diftar geweest en wij zullen dan ook de
ontwikkelingen kritisch blijven volgen. Wij verwachten dat er meer
vervuild PMD zal worden aangeboden waardoor de opbrengsten van
de PMD minder zal worden. De huidige tarieven zullen mogelijke
verder onder druk komen te staan. Met name het bewust worden
van afval wordt bevorderd door diftar, maar wij blijven ons afvragen
of dit de beste oplossing is voor ons afvalstoffen beleid.
Het ‘tegelwippen’ vinden wij een uitstekend initiatief en juichen we
dan ook toe. Minder hemel-water-afvoer, of te wel minder HWA is
zeker wenselijk. Schoon water hoeft uiteraard niet gezuiverd te
worden. Als Gemeentebelangen Epe zijn we voor een
stimuleringsregeling om meer HWA af te koppelen van het riool. In
onze gemeente zijn nog voldoende HWA-riool aansluitingen die
aangepast kunnen worden en voor een positieve bijdrage kunnen
zorgen voor onze afvalstoffen heffingen.

19. RUIMTE VOOR INITIATIEF
Binnen onze gemeente zijn allerlei initiatieven genomen door
inwoners. Denk aan beheer van openbaar groen, het opruimen van
zwerfafval, buurpreventieteams, het gezamenlijk inkopen van
energie en bijvoorbeeld het realiseren van glasvezel aansluitingen.
Wij ondersteunen deze initiatieven en staan zeer zeker open voor
nog meer van dit soort initiatieven. Dit past bij onze visie hoe wij
onze gemeente graag willen zien: krachtig met een efficiënt bestuur
en gezonde financiën. Uitgelicht het stimuleren van:
•

Activiteiten in onze dorpskernen, dit om deze kernen levendig
en aantrekkelijk te houden/maken
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•

Initiatieven van inwoners om hun omgeving te verbeteren,
luisteren naar argumenten waarom dit een verbetering zou
kunnen zijn.

•

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker. Met vrijwilligers
nadenken hoe anderen ook gestimuleerd kunnen worden om
vrijwilligerswerk te gaan doen.

20. RUIMTE VOOR ONDERNEMERS
Ondernemers zijn cruciaal voor onze economie. Wij vinden dat de
gemeente nieuwe ideeën en innovatieve technieken meer moet
stimuleren. Het midden en klein bedrijf is de banenmotor van onze
gemeente. Belangrijk daarbij zijn:
•

Veilig en aantrekkelijk kunnen ondernemen.

•

Open staan voor nieuwe detailhandelsconcepten mede
doordat het ‘online shoppen’ niet meer weg te denken is in
onze samenleving.

•

Bekijken hoe grote winkelketens te behouden zijn.

•

Recreatie en toerisme zijn al belangrijke pijlers van onze
lokale economie. Als gemeentebestuur zouden we graag in
overleg met deze sector willen onderzoeken hoe deze nog
sterker kan worden gemaakt. Open staan voor nieuwe
verblijfsvormen, bijvoorbeeld clamping.

•

De agrarische sector helpen en meedenken om een rendabel
bedrijf te behouden/krijgen dit mede door ruimte te geven
voor nevenactiviteiten. Waar ook aan gedacht kan worden is
om agrarische bedrijven te betrekken bij onze
recreatie/toerisme activiteiten, natuurbeheer, kamperen bij de
boer etc.

•

Minder regels en lagere belastingen en zelf kunnen bepalen
wanneer ze open willen zijn, dus ook op zondag.

•

Aanvraag voor vergunningen vereenvoudigen en
overzichtelijker maken, daar staan we voor.
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21. SPORT EN CULTUUR
Sport is niet allen gezond maar helpt ook bij het leggen van sociale
contacten. Het is daarom belangrijk dat onze inwoners kunnen
sporten en als gemeente hebben we de taak om dit te faciliteren.
Onze uitgangspunten zijn:
•

Inwoners zo veel mogelijk aan het bewegen krijgen. Dit geldt
voor elke leeftijd. Wij vinden het als taak van de gemeente
om een stimulerende rol te hebben.

•

Sport ook toegankelijk maken voor mensen met een
beperking, zover dat natuurlijk mogelijk is.

•

Sportaccommodaties kosten geld maar wij vinden dat onze
gemeente hier subsidies voor beschikbaar moet stellen. Wel
vinden wij dat de hoogte en de voorwaarden voor de
verschillende accommodaties gelijk moeten.

•

Vrijwilligers zijn ook belangrijk voor de sportorganisaties.
Deze vrijwilligers moeten in ieder geval goed ondersteund
worden en er moet nagedacht worden hoe deze mensen nog
verder gestimuleerd en gemotiveerd kunnen worden.

•

Alle sport activiteiten in onze gemeente moeten een gelijke
behandeling krijgen.
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22. KANDIDATENLIJST GEMEENTEBELANGEN
EPE 2022 - 2026
1) Jan van Limburg - lijsttrekker

2) Taco Hoppener

3) Vera Griep

4) Igor van Aperen

5) Maureen Wellens
6) Wim Stegeman
7) Cees Elenbaas
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