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#EpeAnders
Jongeren en wonen

Bestaande regels die nieuwe en kansrijke duurzame  
initiatieven tegenhouden dienen herzien te worden, door 
ze af te schaffen of aan te passen.

Electrische auto’s zijn een goede en schone manier van 
vervoeren. De gemeente zal dan ook meewerken aan 
voldoende oplaadpunten.

Subsidies ten behoeve van duurzaamheid is weg gegooid 
geld. Duurzame investeringen verdienen zich namelijk 
veelal terug. 

Duurzaamheid is geen vrijbrief om ongebreidelde projecten 
toe te staan. Zo zijn grote windmolens in onze bosrijke 
omgeving te vergelijken als ‘water naar de zee dragen’. 

Er moeten betaalbare koopwoningen en betaalbare 
huurwoningen komen voor jongeren.

Samen met initiatiefnemers die woningen voor jongeren 
willen bouwen zoeken naar de kansen, dus ‘out of the box’ 
denken. 

De gemeente moet nagaan of leegstaande panden 
geschikt te maken zijn voor starterswoningen en kleinere 
appartementen. 

De gemeente moet zich inzetten om de huidige 
woningplanning, dat door de provincie wordt opgelegd, 
verruimd te krijgen, zodat meer jongeren woningen in Epe 
gebouwd kunnen worden.
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De woningmarkt voor jongeren is momenteel erg beperkt, 
hierdoor zie ik dat veel leeftijdsgenoten genoodzaakt worden 
om onze prachtige gemeente te verlaten. De vergrijzing slaat 
daardoor meer toe. Daarom moet er vernieuwing en verandering 
komen.

De VVD is een groot voorstander van initiatieven van bedrijven en 
burgers als het op duurzaamheid aan komt. De gemeente moet er 
alles aan doen om duurzame initiatieven te ondersteunen. 
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www.vvd-epe.nl



De gemeente Epe heeft behoefte aan een nieuwe 
bestuursstijl met als doel het beleid zo veel mogelijk in 
te vullen tezamen met inwoners. Inspraak kan namelijk 
anders.

VVD Epe wil een gemeente die vooraf actief met 
omwonenden en belangstellenden praat, luistert en 
daarna gezamenlijk plannen maakt of oplossingen 
bedenkt.

VVD Epe wil zich niet verschuilen achter het huidige 
niveau van de participatie ladder, die te veel vasthoudt 
aan ingewikkelde juridische procedures.

Wij vinden het belangrijk dat u stemt!

STEM VVD

Een ander gemeentebestuur!


