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VOORWOORD – LOKAAL ANDERS
Het is tijd voor een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college, tijd om het lokaal anders te
gaan doen.
Tot 21 maart 2018 zullen de lokale politici in gemeente Epe weer hun best doen van zich te
laten horen. Het is namelijk weer de tijd van de gemeenteraad verkiezingen. Er staat ons een
roerige tijd van gratis ballonen en pepermuntjes te wachten.
Maar wat juist nu het onderwerp van deze campagne moet zijn is dat niet alleen de politici
van zich laten horen, maar ook de inwoners van gemeente Epe wat te zeggen hebben. Dat
heeft u ons de afgelopen jaren wel duidelijk gemaakt. Een desastreus verkeersplan in
Vaassen, een zinloos raster tegen wilde zwijnen in Epe, een volledige kaalslag aan de
Heerderweg of vliegtuigen die onze rust dreigen te verstoren. U heeft van zich laten horen en
dat waarderen wij. Dank u daarvoor.
Onze gemeente is van ons allemaal en als fractie van de VVD zetten wij ons al jaren lokaal
in voor uw belang.
• Zo pleiten wij voor minder regels en bemoeienis van de gemeente, omdat u zelf heel
goed weet wat goed is voor u, uw gezin en uw omgeving.
• Wij pleiten voor minder verspilling van overheidsgeld, zoals het tegen beter weten in
plaatsen van een zinloos raster in de bossen van Epe.
• Wij hebben ons, na uw appél, hard gemaakt voor behoud van meer bomen langs de
Heerderweg.
• En nu werken wij samen met u aan het voorkomen of beperken van de overlast van
vliegtuigen uit Lelystad. Dit door gebruik te maken van onze directe contacten in de
2e kamer en regering. Waarbij wij niet schromen lokaal een ander standpunt in te
nemen.
Het mooie is dat we tegenwoordig zoveel samen met u doen. U heeft de afgelopen jaren
duidelijk gemaakt dat u graag meepraat en meedenkt. Dat u dat constructief en met
ongelofelijk veel kennis en toewijding doet. En dat uw inbreng niet meer alleen waardevol is
als het om de lantaarnpaal in uw eigen straat gaat, maar ook als het gaat om zaken die de
hele gemeente aangaan. U wilt serieus genomen worden.
Die beweging, die verandering wil ik met de VVD-fractie de komende vier jaar doorzetten.
Serieus luisteren naar uw mening, naar uw kennis en naar uw oplossingen. Zo komen wij
gezamenlijk tot de beste besluiten voor onze gemeente. Want graag steunen wij u met onze
volledige inzet als het gaat om:
• Meer vrijheid zelf te beslissen over uitbreiding of vestiging van uw bedrijf,
• Zelf beslissen hoe uw nieuw te bouwen huis eruit komt te zien,
• Woningen bouwen waar jongeren echt iets aan hebben,
• Extra inzet van BOA’s realiseren om uw veiligheid te waarborgen,
• Openbaar basisonderwijs in al onze dorpen beschikbaar houden,
En als het gaat om uw mening, naar u luisteren vóórdat we plannen maken.
Steun ons om meer mogelijk te maken en het lokaal echt anders te gaan doen.

Jan Willem Vos
Lijsttrekker VVD Epe
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Ik wil leven in een omgeving…
1.

…Waar het prima leven is

1.1

…Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig
voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder
moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden
zijn om je huis aan te passen of door te stromen. Dit is in Epe niet vanzelfsprekend. Met name
jongeren die nog niet toe zijn aan een koopwoning vissen in onze dorpen achter het net. Als
we alleen bouwen voor gezinnen en ouderen zal Epe sowieso vergrijzen. We zullen meer “out
of the box” moeten denken en ruimte moeten geven voor nieuwe initiatieven.
Wij vinden dat de woningbouw planning door de provincie veel te weinig ruimte laat voor
initiatieven in de gemeente Epe en willen dus in overleg met de provincie deze beperkingen
afschaffen.
ñ

ñ

ñ

ñ

ñ
ñ

ñ

De jongeren en studenten vormen een groep die niet vergeten mag worden. Zij moeten
kunnen blijven wonen in onze gemeente, ook diegene die nog niet aan een koopwoning
toe zijn. Meer huurwoningen dus voor jongeren, bijvoorbeeld op vrij liggende en
onbenutte terreinen of in leegstaande gebouwen.
Wij zijn voorstander van het invullen van bouwplannen via vrije kavelverkoop en
particulier bouwen. Dit kan ook voor goedkope woningen, bijvoorbeeld via kleinschalig
collectief opdrachtgeverschap.
Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van
nieuwe woonvormen. Wonen op het terrein bij familie is al voor korte tijd toegestaan , maar
moet ook langdurig mogelijk zijn.
Inwoners moeten snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te
vergroten of aan te passen. Deze regels horen makkelijk toegankelijk en dus digitaal
beschikbaar te zijn.
Wij vinden dat de welstandscommissie kan worden afgeschaft. Alleen voor monumentale
panden is een toetsingscommissie noodzakelijk.
De nieuwe omgevingswet biedt een uitgelezen kans om eigenaren en gebruikers van een
object meer ruimte voor initiatieven te geven. Deze wet moet zo liberaal mogelijk worden
toegepast.
Eigenaren worden actief en persoonlijk vooraf geïnformeerd als wijzigingen gepland
worden die gevolgen hebben voor hun eigendom.

1.2 …Waar de dorpscentra aantrekkelijk zijn
Onze 4 dorpen vormen het kloppend hart van onze gemeente. Aantrekkelijke dorpscentra zijn
belangrijk voor onze gemeente omdat dit inwoners en bezoekers aantrekt waardoor winkels,

5

horeca en andere voorzieningen kunnen bestaan. Het is dus belangrijk dat de dorpscentra
goed toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers en automobilisten.
Aan de andere kant zorgt de opkomst van internetwinkels tot een veranderd koopgedrag.
Traditionele winkels hebben het moeilijk en nieuwe detailhandelsconcepten zullen ontstaan.
De toenemende leegstand van winkelpanden vraagt om creatieve oplossingen.
ñ

ñ

ñ

ñ
ñ

Ondernemers en winkeliers maken de centra, dus met deze ondernemers moet te allen
tijde meegedacht worden. Plannen aangedragen door de direct betrokken hebben een
grote waarde en dienen waar mogelijk ingewilligd te worden.
Samen met de ondernemers willen wij de uitdagingen aan gaan om kansen voor een ander
gebruik van panden te benutten en zo leegstand te voorkomen. Voor een langdurig
leegstaand winkelpand kan in overleg met de eigenaar een andere invulling van het
gebruik gevonden worden, bijvoorbeeld gedeeltelijke bewoning, verkleining van het
winkeloppervlak, of gebruik als kantoor of praktijk.
De herinrichting van het centrum van Vaassen moet met voorrang uitgevoerd worden. Wij
vinden dat er daarbij een beter verkeersplan moet komen, dat wordt opgesteld samen met
bewoners en winkeliers. Het is niet goed om de Dorpsstraat rucksichtslos af te sluiten.
Ook in Vaassen moet er een gezellig horecaplein komen in het dorpscentrum.
Er moet voldoende parkeergelegenheid zijn. Parkeren in Epe blijft gratis.

1.3 …Waar het open buitengebied kansen biedt
Buiten onze vier dorpen heeft onze gemeente veel buitengebied. Van oudsher is dit
agrarisch gebied, maar in de laatste decennia is dit deels veranderd. Steeds meer mensen
gaan in het buitengebied wonen omdat zij willen genieten van de ruimte die het buitengebied
hen biedt. Daarnaast vestigen zich andersoortige ondernemingen in het buitengebied. Wij
willen dat het buitengebied haar open karakter behoudt en niet wordt volgebouwd. Maar het
buitengebied is geen kwetsbaar natuurgebied. Er moet ruimte blijven om te ondernemen, om
te wonen en om nieuwe activiteiten te ontwikkelen die daar goed passen.
ñ
ñ

ñ

ñ

ñ

Ontwikkelingen in het buitengebied moeten niet de agrarische sector in de weg zitten.
Omvorming van landbouwgrond tot natuur moet zich beperken tot gebieden die voor de
landbouw minder geschikt zijn en mag niet afgedwongen worden. Particulier natuurbeheer
verdient verreweg de voorkeur.
Ook andere vormen van landbouw of tuinbouw horen thuis in het buitengebied. Maar
noodzakelijke bouwwerken, zoals kassen of nieuwe stallen, worden goed in het landschap
ingepast.
Waar boerenbedrijven worden beëindigd ontstaat ruimte voor nieuwe ondernemingen.
Bekend zijn paardenhouderijen, zorgboerderijen of kleinschalige campings, maar ook
andere vormen van ondernemerschap moeten de ruimte krijgen, mits daardoor het
specifieke karakter van het buitengebied niet wordt aangetast.
Hobbyboeren en particuliere paardenhouders horen bij het buitengebied. Dit moet ruim
gefaciliteerd worden, bijvoorbeeld door ruimte voor een klein stalletje bij een weiland en
paardenbakken.
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Ook in het buitengebied moet er snel internet beschikbaar zijn. De gemeente moet hierin
een actieve, stimulerende en faciliterende rol spelen.
Er staan van oudsher enkele industriële ondernemingen in het buitengebied, zoals VMI in
Zuuk. Deze hebben een groot economisch belang voor Epe. Wij willen deze bedrijven
behouden voor Epe en bieden dus ruimte voor doorontwikkeling. In nauw overleg met de
onderneming en de omwonenden moet gezorgd worden voor goede inpassing in de
omgeving en voor beperking van de hinder door bijvoorbeeld extra verkeer. Nieuwe
industrie in het buitengebied is niet gewenst.

1.4 …Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is
en het riool gewoon werkt
We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage
leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente
stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed gebeurt dan kan
de afvalstoffenheffing omlaag.
ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

De gemeente gaat vervuiling van wijken tegen. Hondenpoep, graffiti zwerfvuil, vuiligheid
rondom afvalcontainers, en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel
hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.
De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Dat moet gewoon
goed gebeuren. Zo veel mogelijk worden verschillende afvalsoorten aan huis opgehaald.
Met een afvalzak door de wijk sjouwen naar een ondergrondse container gaan wij daarom
niet verplicht stellen.
Het streven moet hierbij steeds gericht zijn op gemak in combinatie met duurzaamheid en
lagere kosten voor de inwoners. Dit kan ook zonder invoering van betalen per leging
(“diftar”).
“Vernatting” van de natuur mag geen grote overlast voor bewoners in dat gebied
veroorzaken. De gemeente gaat voortvarend de samenwerking zoeken met het
waterschap om oplossingen te zoeken voor de wateroverlast in het buitengebied.
Waterbeheer staat in de eerste plaats ten dienste van de bewoners en niet van
natuurontwikkeling.
Wij gaan door met het scheiden van regenwater van huishoudelijk afvalwater bij het
aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels, zodat het riool minder wordt belast
bij hevige regenval.

1.5 …Waar je kunt genieten van de natuur
Epe staat bekend om de prachtige natuur. Wij genieten van onze bossen en heide, van de
weilanden, van onze beken en sprengen, van de vogels en van het wild. Ook trekt onze
natuur veel bezoekers aan, wat veel economische kansen biedt. Het is belangrijk dat we
goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen en willen we geld
kunnen verdienen. Natuur, groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar
gaan goed samen en kunnen elkaar versterken.
7

ñ

ñ
ñ

Specifieke routes en paden moeten worden ingericht en onderhouden voor ruiters en
menners, wandelaars, fietsers en mountainbikers. Er is voldoende ruimte voor iedereen
zonder elkaar in de weg te zitten
We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Bij natuurontwikkeling
moeten de agrarische belangen worden ontzien of gecompenseerd.
Wild hoort bij de natuur en de natuur hoort bij Epe. De wildstand kan het best worden
beheerd door regulier afschot. Een zwijnenkerend raster rondom Epe is kostbaar en helpt
in de huidige vorm niet om het wild buiten het dorp te houden. Het is dus overbodig.

Onze natuur biedt ook kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen de natuur te
versterken.
ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

Recreatieverblijven zijn van groot belang voor onze gemeente. Daarom moeten we
gezonde bedrijven en enthousiaste ondernemers helpen om hun voorzieningen met
respect voor de natuur op een aantrekkelijk peil te houden.
Wij willen gastvrij zijn voor particuliere eigenaren van recreatiewoningen. Wij zijn
tegenstander van de verplichting tot verhuur van recreatiewoningen als dat vooraf niet met
de eigenaar is afgesproken.
Landgoederen zijn belangrijke spelers op het gebied van natuurbeheer en
natuurontwikkeling. De gemeente Epe moet het creëren van nieuwe landgoederen daarom
blijven stimuleren.
Voor landgoederen is het noodzakelijk om nieuwe economische dragers te ontwikkelen.
De gemeente moet initiatieven van landgoedeigenaren positief tegemoet treden zodat
kansen kunnen worden benut.
Initiatieven van landgoedeigenaren tot het inrichten van een natuurbegraafplaats juichen
wij toe. Dit is particulier initiatief en geen taak van de gemeente.

1.6 …Waar vervoer van A naar B vlot gaat
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te
doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B
komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.
ñ

ñ

ñ

Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer
nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden
ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle
verkeersgebruikers centraal staan. Door de komst van e-bikes moeten fietspaden tussen
de dorpen breder worden. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende
stallingruimtes en oplaadpunten in de dorpscentra en bij de bushaltes.
De gemeente zorgt voor goede verkeersveiligheid, vooral in de buurt van scholen en
sportclubs en in woonwijken. Om een veilige omgeving te creëren en te behouden werken
we steeds samen met belanghebbenden, zoals omwonenden, winkeliers, scholen en
ouders.
Ook de A50 en de A28 slibben langzaam maar zeker dicht. De gemeente Epe moet zich
tezamen met de regiogemeenten hard gaan maken voor maatregelen die de doorstroming
op deze snelwegen bevorderen.
8
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Er moet er een noordelijke verbinding komen tussen de Meent / Oenerweg en de
Heerderweg in Epe zodat doorgaand verkeer buiten het centrum blijft.
Openbare zandwegen dienen goed onderhouden te worden.

De VVD vindt dat er voor iedere wijk een vast aanspreekpunt hoort te zijn binnen de
gemeente. Specifieke problemen in een wijk, van welke aard dan ook, kunnen door inwoners
gemeld worden, waarna dit aanspreekpunt gezamenlijk met wijkbewoners de problemen
bespreekt en oplossingen tracht te vinden.
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2.

…Waar ruimte is voor eigen initiatief

2.1 …Waar mensen volop de ruimte krijgen
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van
maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke
vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil,
buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het realiseren van
snelle internetverbindingen. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar
veel zelfstandigheid en bij ons streven naar een krachtige gemeente en een compacte
overheid met gezonde overheidsfinanciën.
ñ

ñ

ñ

We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente
helpt om dorps- en sportaccommodaties gezond te houden zodat deze beschikbaar blijven
voor allerlei vitale activiteiten in de dorpskernen.
Initiatieven van burgers om hun omgeving te verbeteren en naar eigen inzicht in te richten
moeten altijd positief tegemoet getreden worden. De insteek moet zijn “hoe maken we dit
mogelijk” in plaats van “daarom kan dit niet”.
De inzet van vrijwilligers wordt steeds belangrijker. Vaak hebben vrijwilligers hele goede
ideeën en initiatieven. Die willen wij omarmen en zo veel mogelijk ondersteunen en daarbij
bureaucratie zo veel mogelijk vermijden.

2.2 …Waar ondernemers volop ruimte krijgen
We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende
economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe
ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de
gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente.
ñ

ñ
ñ

ñ
ñ

Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke
omgeving. Een aantrekkelijk dorpscentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en
trekt mensen aan van buitenaf. Gezamenlijk met de ondernemers kan worden onderzocht
of Bedrijven Investeringszone ’s wenselijk zijn.
Initiatieven voor nieuwe detailhandelsconcepten moeten de ruimte krijgen om zich te
ontwikkelen. Dit mag ook buiten het winkelhart van de dorpen.
De trend dat grotere winkelketens locaties opzoeken aan de randen van dorpen is niet
tegen te houden. Anders leidt dat tot vertrek van de winkels. We willen kijken wat de
mogelijkheden zijn in onze gemeente.
Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie.
Wij willen dat de gemeente recreatieondernemers stimuleert om te innoveren en nieuwe
recreatie en verblijfsvormen te ontwikkelen. Ook moeten we invulling gaan geven aan de
slogan “100% wildgarantie”. Recreatiebedrijven mogen uitbreiden en vernieuwen, tenzij
aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt toegebracht. Te veel regels zijn voor
niemand goed.
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ñ

We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We
willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Zij
krijgen ook de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme,
natuurbeheer of andere bedrijvigheid (kamperen bij de boer, zorgboerderij).
We willen integrale dienstverlening voor ondernemers. Er komt voor iedere ondernemer
één aanspreekpunt in het gemeentehuis die de onderneming kent en die alles regelt. Het
uitgangspunt moet zijn “één ondernemer, één plan”.

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze
niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers
het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels.
ñ

ñ
ñ

ñ

Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar
hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. Zij mogen dus zelf bepalen of zij op zondag
open willen zijn.
We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.
Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door
een meldingsplicht of algemene regels.

We halen de stofkam door gemeentelijke regels waar ondernemingen mee te
maken krijgen. Uitgangspunt is dat regels logisch, niet overbodig of tegenstrijdig en
handhaafbaar moeten zijn.

De VVD vindt dat we moeten streven naar vergunningen regelen in 1 dag. De gemeente
streeft na dat aanvragers van kleine, simpele vergunningen binnen 1 dag te horen krijgen of
ze de vergunning krijgen of niet.

2.3 …En waar duurzaamheid in het teken staat van
ondernemen
We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met
het milieu.
Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de
economische winst. Ondernemers kunnen hier invulling aan geven en worden daarbij
geholpen door de Cleantech Regio waarin Epe participeert. Veel bedrijven zijn zelf al bezig
met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen en milieuvervuiling pakken
we aan. Maar de grote stappen waar het milieu écht iets aan heeft, komen van mensen en
bedrijven zelf.
De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te
zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies. Veel duurzame toepassingen zijn
nieuw en veel regels zijn hier nog niet op aangepast. Hier moet de gemeente op inspelen.
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Als bestaande regels nieuwe logische toepassingen tegenwerken, dienen deze regels
afgeschaft of aangepast te worden.
Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente
werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten.
De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en
eenvoudige procedures op te stellen.
De gemeente verleent geen subsidies voor duurzaamheidsmaatregelen, maar verstrekt
wel leningen tegen gunstige condities.
We gaan in onze bosrijke gemeente geen grote, overlastgevende windmolens aanleggen,
dat staat gelijk aan ‘water naar de zee dragen’.
Wij willen dat de gemeente duurzaam gaat inkopen, waarbij de “total cost of ownership”
als criterium wordt gebruikt. Daar bedoelen we mee dat de totale kosten van aanschaf en
gebruik gedurende de levensduur en de kosten van verwerking na gebruik worden
meegenomen in de beoordeling.

Onze gemeente krijgt vanaf 2019 te maken met laag overvliegende vliegtuigen vanaf
vliegveld Lelystad. De vliegtuigen zullen precies boven onze gemeente weer vol gas gaan
geven om door te stijgen. De geluidshinder die daardoor ontstaat bederft de rust en de
natuurbeleving en vormt daarom een directe bedreiging voor de recreatiesector in Epe. Ook
onze inwoners, met name die van Oene, zullen hier veel last van hebben.
Wij vinden de huidige plannen dan ook niet alleen hinderlijk voor onze inwoners, maar vooral
ook desastreus voor onze lokale economie. Daarom vinden wij dat vliegveld Lelystad niet
moet worden geopend voordat de plannen zijn aangepast en het verkeer in ieder geval
hoger vliegt en zo mogelijk een andere route volgt.
Onze inzet is niet het tegenhouden van luchthaven Lelystad, maar wel het versnellen van
de herindeling van het luchtruim. De VVD fractie in Epe zal al het mogelijke doen om onze
VVD fractie in de Tweede Kamer van dit standpunt te overtuigen. Het gemeentebestuur van
Epe dient eveneens deze mening duidelijk te maken aan provincie en rijk.
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3.

…Waar iedereen meedoet

3.1

…Waar je goed kunt werken

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor
een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid
en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.
ñ
ñ

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten
zoveel mogelijk aan lokale ondernemers.
Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken
de gemeente een leukere plek om te wonen.

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en
mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.
ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt
zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn,
kunnen deels aan het werk.
Ook voor mensen met een beperking moeten er banen zijn. We helpen ze hun talenten te
gebruiken om ook aan de slag te komen. Met ondernemers werken we samen om ervoor
te zorgen dat zij kansen krijgen.
Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen
die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag
te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het
ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en
de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering.
Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie
naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is
dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde
armoedeval) willen wij niet.
Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste
cent teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd.

3.2 …Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar
school gaan
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op
school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar
omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet
alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. De
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vitaliteit van onze dorpen hangt af van de aanwezigheid van scholen. Wij zijn trots op onze
meesters en juffen voor de klas.
ñ

ñ
ñ
ñ
ñ

ñ

De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er
goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school, zoals “kiss
and ride” parkeerplekken.
School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk
een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.
Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed, waarbij het uitgangspunt is dat kinderen
zo dicht mogelijk bij huis hun onderwijs volgen.
Beschikbaarheid van openbaar basisonderwijs in al onze dorpskernen is van cruciaal
belang. Ook in Oene dient een locatie voor openbaar basisonderwijs te blijven bestaan.
De scholen dienen te beschikken over goede voorzieningen en gebouwen en dat kost veel
geld. Wanneer scholen krimpen, kunnen nieuwe functies voor de leegkomende ruimte
worden gezocht, maar dat mag het onderwijs niet in de weg zitten. Ook moeten bijzondere
en openbare scholen vaker een gebouw gaan delen.
Onderwijs dichtbij huis is belangrijk. Het voortgezet onderwijs in Epe moet een plek geven
aan kinderen van zoveel mogelijk niveaus en met respect voor ieders achtergrond.

Waar aandacht is voor álle kinderen…
Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot
verantwoordelijke mensen. Ouders zijn en blijven daarvoor in de eerste plaats
verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in.
De gemeente is dan aan zet. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp
zoeken bij jeugdzorg. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één
hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.
Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en
kinderen met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren
bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners
en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.

3.3 …Waar iedereen goede zorg krijgt
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We
vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan
professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang
mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze
daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen
aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.
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ñ
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ñ

ñ
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Mensen hebben zelf regie over hun eigen leven. Ook op het gebied van zorg maken
mensen hun eigen plan en zijn daar ook verantwoordelijk voor. De gemeente betuttelt niet.
Maar er zijn altijd mensen die dat niet zelf kunnen en aan hen biedt de gemeente uiteraard
hulp en ondersteuning.
De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor
iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de
mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg.
Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt.
We moeten wachtlijsten bij zorg waarvoor de gemeente verantwoordelijk is tegengaan.
Bij de inkoop van de zorg kijken we niet alleen naar de grote zorgorganisaties, maar bieden
we juist ook ruimte voor het uitvoeren van zorgtaken door kleinschalige, gespecialiseerde
ondernemingen. Zorg is maatwerk, waarbij de kwaliteit voorop staat.
We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze
mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat
mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Inwoning van
familieleden in een al dan niet permanent bijgebouw bij de woning moet mogelijk zijn.
De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen,
kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze samen met de buurgemeenten via de
organisatie Plus-OV. Wij vinden dit geen succes en zijn er voorstander van om dit weer uit
te besteden bij bedrijven die daar ervaring mee hebben en dit al jaren op een goede manier
hebben ingevuld.
Wij willen ruimte bieden voor nieuwe zorg en woonconcepten, bijvoorbeeld gemengde
complexen voor ouderen en jongeren met een zorgbehoefte.
Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft
de gemeente een eigen bijdrage.
De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door
ontschotting van budget volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorg taken.

3.4 …Waar ruimte is voor sport en evenementen
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale
contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elke inwoner kan sporten.
ñ

ñ
ñ

ñ

Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van
buurtsportcoaches.
Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente werkt samen met
zorgverleners en sportverenigingen om dit te realiseren.
De gemeente heeft een belangrijke rol bij het financieren en in stand houden van
sportaccommodaties. De subsidies en de voorwaarden voor de verschillende
accommodaties moeten gelijk getrokken worden.
Vrijwilligers zijn bijzonder belangrijk voor sportorganisaties. Deze mensen moeten, als zij
daarom vragen, goed ondersteund worden met tips en adviezen.
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Wij vinden dat alle sporten binnen het sportbeleid van de gemeente gelijk moeten worden
behandeld en naar vermogen moeten worden gefaciliteerd.

In Epe worden veel evenementen georganiseerd. Dat vinden wij positief want het maakt Epe
aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers.
ñ
ñ

ñ

Een groot evenementen terrein kan zorgen voor meer ontwikkeling van economie en
activiteiten voor bewoners en toeristen. Wij willen de mogelijkheid daarvoor onderzoeken.
Voor organisatoren van evenementen in Epe moet de gemeente dienstbaar zijn en
samenwerken. De gemeente ondersteunt organisatoren door hen actief te informeren over
wat er komt kijken bij het organiseren van een evenement.
De gemeente neemt het initiatief voor een evenementenkennis platform waarbinnen
ervaring, kennis en kunde, van en voor goedwillende vrijwilligers beschikbaar is.

3.5 …Waar aandacht is voor kunst en cultuur
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de
creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie.
Cultuur in Epe is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud en het beschermen van
de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste.
ñ

ñ
ñ

Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een
specifieke groep instellingen die op dit moment gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen
worden hierop getoetst.
Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen
inkomsten binnenhalen.
De gemeente Epe heeft een lijst van gemeentelijke monumenten, die veel te lang is. Alleen
panden die unieke cultuurhistorische waarde hebben, behoren als monument te worden
aangewezen. Dit mag nooit zonder overleg met de eigenaar van het pand.

3.6 …En waar nieuwkomers zich aanpassen
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.
ñ

Zolang nieuwkomers in Epe zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse
taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan en mag werken, werkt. De
Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De
gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in
de Nederlandse taal.
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ñ

ñ

ñ

Bij de gemeente spreken we Nederlands, op school spreken we Nederlands en voor een
uitkering spreek je Nederlands, want je neemt deel aan de Nederlandse maatschappij.
We sluiten niemand uit. Er zijn veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en
geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de
kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van
anderen.
Voor haatpredikers is er in Epe geen plaats. De gemeente neemt een proactieve rol in het
voorkomen dat imams of anderen haat kunnen zaaien en kunnen oproepen om onze
waarden en vrijheden te negeren.
Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De
gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.
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4.

…Waar je je veilig voelt

4.1 …Waar je je veilig voelt
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.
ñ

ñ

ñ
ñ

ñ
ñ

Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten
moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt, ook in het buitengebied. Dat betekent dat ook de
standplaats voor de ambulance in de buurt moet zijn
De vrijwillige brandweer is weliswaar geen taak meer van de gemeente, maar wij zijn trots
op onze korpsen en staan pal voor hun voorzieningen. De gemeente staat niet toe dat de
veiligheidsregio onze korpsen opheft of inperkt in hun mogelijkheden.
Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor
initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen.
Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze
inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de
meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent
ter plaatse is gewenst.
De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om
drugspanden te sluiten.
Overlast in de dorpscentra en woonwijken moet hard worden aangepakt. Hiervoor moet
meer opsporingscapaciteit worden ingezet.

4.2 …En waar criminelen hard worden aangepakt
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is
helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en
anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen.
Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben
hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.
ñ

ñ

ñ

ñ

De politie moet weer meer zichtbaar worden op straat. Wijkagenten die de omgeving goed
kennen voegen daar iets extra’s aan toe. Wij willen extra Buitengewone
Opsporingsambtenaren (BOA’s) voor vergroting van de zichtbaarheid op straat, voor
betere handhaving en voor bestrijding van overlast en kleine criminaliteit.
De politie en BOA’s grijpen altijd in als mensen de regels overtreden en overlast
veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt,
kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.
De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan
gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief
gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om
de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Te denken valt aan het
afkondigen van gebiedsverboden of groepsverboden.
Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen.
Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt
om geweld of overlast tegen te gaan.
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ñ

Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.
Schade en de kosten van handhaving worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken.

BOA’s zijn ook gastheren
De VVD vindt dat politie en BOA’s veel meer zichtbaar moeten zijn op straat. Hun eerste
taak is natuurlijk toezicht en handhaving. Namens de gemeente spreken zij mensen aan op
hun verantwoordelijkheden, maar zij kunnen ook mensen helpen en vragen beantwoorden.
Zij zijn in feite ook “gastheer”. Zij zijn vriendelijk en behulpzaam, maar streng indien nodig.
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5.

…Waar de gemeente er voor ons is

5.1 …Waar de gemeente samenwerkt met de inwoners
De gemeente is van en voor haar inwoners. De maatschappij vraagt meer participatie en eigen
verantwoordelijkheid van ons allemaal, maar daar staat tegenover dat inwoners ook actiever
willen bijdragen aan de vormgeving van onze gemeente. Mensen willen niet alleen om de vier
jaar een gemeenteraad kiezen, maar ook tussendoor medeverantwoordelijkheid nemen.
Onze inwoners zijn vaak niet op de hoogte van onze bestuurlijke procedures en
inspraakmogelijkheden en komen pas in beweging als het nieuws hen bereikt. Vaak is dat te
laat. Wij vinden dat we een andere manier moeten vinden om de mensen tijdig te informeren
en te betrekken bij de planvorming, zodat er een breder draagvlak ontstaat voor de
ontwikkelingen in onze gemeente.
Epe heeft dus behoefte aan een nieuwe bestuursstijl met als doel het beleid zo veel mogelijk
in te vullen tezamen met inwoners. Hiervoor moeten we de spelregels van inspraak en
participatie veranderen. Dat willen we samendoen met vertegenwoordigende
(belangen)organisaties op elk niveau en met en individuele belangstellenden.
ñ

ñ
ñ

ñ
ñ
ñ

We willen vooraf actief met omwonenden en belangstellenden overleggen als er
ingrijpende veranderingen in de openbare ruimte op stapel staan, zodat er meer draagvlak
voor plannen ontstaat. Eerst praten en daarna samen plannen maken in plaats van
andersom.
Overleg beperkt zich niet tot de gebruikelijke partners, zoals Koppel of Triada. Ook
inwoners kunnen expertise op bepaalde gebieden hebben. Wij willen die gebruiken.
De gemeente heeft belang bij goede gesprekspartners binnen de bevolking. Als mensen
zich daartoe verenigen in een (belangen)organisatie die constructief wil meedenken en
praten, dan nemen wij dat serieus en accepteren wij deze als gesprekspartner.
Beleidsplannen worden altijd samen met betrokken organisaties ontwikkeld.
De gemeenteraad zoekt actief bewoners op door regelmatig gespreksavonden in buurten
en buurtschappen te organiseren.
Wij vinden het normaal dat het gemeentebestuur steeds in gesprek gaat met
belanghebbenden en oplossingen zoekt, in plaats van de confrontatie te zoeken. Een
dwangsom of een gang naar de rechtbank of Raad van State hoort een laatst stap te zijn,
niet een eerste.

5.2 …Waar de gemeente dienstbaar en modern is
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons
daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak
van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is
vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo
kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.
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We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente
er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.
We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet
digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen. Een
nieuw ID-bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.
De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie
altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.
Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de
mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online
toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden
voortaan online gezet.
Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van
inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit,
zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.
De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor
inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende
digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten “generieke digitale infrastructuur”.
De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.
De gemeente informeert zo veel mogelijk proactief. Dat wil zeggen dat we niet wachten
totdat belanghebbenden informatie opvragen, maar we proberen vooraf te bedenken voor
wie informatie belangrijk kan zijn.

5.3 …Waar de overheid je niet in de weg zit
We vinden het belangrijk 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. Ook is het belangrijk dat inwoners in een
vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming, bijvoorbeeld via wijk- of gebiedsraden,
maar ook direct richting individuele burgers en ondernemingen.
ñ
ñ

ñ

ñ
ñ

De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor
bewoners.
Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en
de blik naar buiten gericht. In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid
kan de gemeente taken uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren. Wij
vinden dat Epe hierbij bij voorkeur samen moet werken met andere kleinere gemeenten
binnen de Regio Stedendriehoek.
Zolang dat voor de uitvoering van gemeentelijke taken niet noodzakelijk is, is een fusie met
een andere gemeente niet nodig. Indien dat wel noodzakelijk wordt, is een fusie met
Heerde, aangevuld met Hattem of Voorst de meest voor de hand liggende.
De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente
brengt de omgevingswet actief en liberaal tot uitvoering.
Wij willen overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels schrappen.
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5.4 …En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld
omgaat
We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld
wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is
door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden
besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
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We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.
We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel
dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.
De woonlasten blijven zo laag mogelijk.
Toeristenbelasting moet alleen worden gebruikt voor de instandhouding en verbetering van
de faciliteiten waar toeristen gebruik van maken.
Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een
strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven
dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor
structurele extra uitgaven.
De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks
eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.
Gemeenteschuld door middel van leningen dienen teruggedrongen te worden. Periodiek
doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG.
Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een
regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit
tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is,
oftewel horizonbepalingen invoeren.
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