
Inspreken Raadscommissie, 

 

Geachte raadcommissieleden, dames en heren, 

 

Voor wie mij niet kent, mijn naam is Martin Lokhorst, en ik ben voorzitter van de 

Ondernemersvereniging Epe en van de Stichting Promotie Gemeente Epe.  

 

Namens de ondernemersvereniging Epe wil ik onze steun uitspreken voor de subsidie aanvraag van 

de Eper Paarden4Daagse. Wij vinden dit een geweldig evenement en zijn heel blij met de jaarlijkse 

intocht, met de entourage en de sfeer c.q. de beleving die dit evenement met zich meebrengt.  

Wij zien steeds vaker om ons heen dat de steun niet volledig te halen is uit private fondsen voor 

bijzondere gebeurtenissen. Het 25 jarig jubileum van de Paarden4daagse is naar onze mening een 

hele bijzondere gebeurtenis. De betekenis en de inhoud van dit evenement zal inmiddels voldoende 

zijn toegelicht door de aanvrager zelf, echter willen wij wijzen op het publiek dat hierop af komt. Niet 

alleen toeristen of dagjesmensen maar ook de eigen inwoners.  

Voorgaand jaar heeft het College gemeend ons te steunen vanwege de opening van de winkelacht in 

Epe. Ook een bijzondere gebeurtenis. Ook een evenement dat niet volledig was te betalen uit private 

fondsen. 

Ook heeft EpeOnIce zich terecht kunnen beroepen op een bijdrage welke uiteindelijk werd 

toegekend door de Raad. Deze bijdrage had ook te maken met een bijzondere gebeurtenis doordat 

hiermee continuïteit kon worden bereikt.  

Het college is altijd graag aanwezig bij de jaarlijkse intocht en het heeft ons enorm verbaasd dat er 

geen subsidie is verstrekt voor dit bijzondere evenement.  

 

Namens de Stichting Promotie Gemeente Epe wil ik het volgende benadrukken. Wij zijn ook 

benaderd voor een bijdrage door de Paarden4Daagse, echter is onze rol om, grotendeels 

gemeentelijk gesubsidieerd, een uitvoeringsprogramma na te komen dat volledig gericht is op het 

promoten van de gemeente Epe als geheel. In de subsidie is geen ruimte gecreëerd voor het 

verstrekken van subsidies aan initiatieven, hoe zeer deze initiatieven ons ook goed lijken. Wij zijn 

echter zeer verheugd met dit bijzondere evenement dat een publiek trekt wat niet overal naar toe 

gaat. Dit biedt ook op het gebied van toerisme en recreatie, in samenhang met goede 

bewegwijzering waaronder ook ruiterpaden een enorme meerwaarde. 

Ten slotte wil ik opmerken dat het mij de voorgaande keer is opgevallen dat we een investering van 

2,5 mio aan riolering in 5 minuten met een hamerklap werd afgedaan en dat we destijds circa 3 uren 

zijn doorgegaan over EpeOnIce. Ik hoop dat dit nu niet nodig is. Er is sprake van een groot belang 

voor de Gemeente Epe en er is sprake van een prachtig evenement dat uw steun verdient voor een 

jubileumeditie. Hierover hoeft hopelijk niet al te lang te worden nagedacht. 

Voorts hoop ik dat er ook geen politiek spel wordt gespeeld. Graag zou ik zien dat de aanvraag van de 

Paarden4Daagse wordt gezien in samenhang met de prachtige activiteiten en al hetgeen de stichting 



heeft bereikt in de voorbije jaren en niet als persoonlijke aanvraag van een lid van een politieke 

partij.  

 

Ik kan u alleen maar adviseren om geld vrij te maken om deze jubileumeditie te steunen en om 

daarmee de toeristische kracht en uitstraling en dus uiteindelijk ook de financiële positie van deze 

Gemeente verder te versterken. 

 

Martin Lokhorst 


