
#EpeAnders

Stem!

Anna Niemeijer
No 4



NATUUR EN TOERISME

Natuur, groen en economie 

Belangrijk is dat onze gemeente zichzelf opnieuw op de 
kaart zet. Door uniform op te trekken in de communicatie 
en de samenwerking onderling zal het merk Epe nog meer 
vorm gaan krijgen.

We moeten ondernemers helpen om hun voorzieningen op 
een aantrekkelijk pijl te houden en duurzame producten te 
ontwikkelen voor nieuwe doelgroepen. 

Recreatiebedrijven mogen uitbreiden en vernieuwen. 
Baas in eigen huis, niemand wordt gedwongen zijn 
vakantiewoning te verhuren.

Ook moeten we invulling gaan geven aan de slogan “100% 
wildgarantie”.  

Specifieke routes en paden moeten worden ingericht en 
onderhouden voor ruiters en menners, wandelaars, fietsers 
en mountainbikers. Routes moeten digitaal beschikbaar 
zijn zodat de gebruikers van onze natuur niet verdwalen. 

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

We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer 
te doen, maar omvorming van landbouwgrond tot natuur 
mag niet afgedwongen worden.

Bij natuurontwikkeling moeten de agrarische belangen 
worden ontzien of gecompenseerd. 

De gemeente Epe moet het creëren van nieuwe 
landgoederen blijven stimuleren. 

Voor landgoederen is het noodzakelijk om nieuwe 
economische activiteiten te kunnen ontwikkelen. 

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 duur en 
overbodig.

De Veluwe en Epe op 1

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>

Dit zijn geen tegenstanders van elkaar, maar gaan goed samen 
en kunnen elkaar versterken.

De VVD ziet het belang van de toerist als wezenlijk. Een bloeien-
de toeristische sector zorgt voor werkgelegenheid voor jong en 
oud. 
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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!


