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Epe Noord en West
Het buitengebied en de bossen 

Steeds meer mensen willen in het buitengebied en het bos 
wonen omdat zij willen genieten van de ruimte die het hen 
biedt. 

Inwoners moeten snel kunnen zien welke mogelijkheden zij 
hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. 
De nieuwe omgevingswet moet zo liberaal mogelijk worden 
toegepast.

Ook in het buitengebied moet er snel internet beschikbaar 
zijn.
 
De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling. Dat 
moet gewoon aan huis gebeuren. 

De gemeente zorgt in samenspraak met bewoners  voor 
goede verkeersveiligheid, ook in het buitengebied en de 
bossen. 

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.

>
Wij willen dat het buitengebied haar open karakter behoudt 
en niet wordt volgebouwd, maar er moet ruimte blijven om 
te ondernemen, te wonen en om nieuwe activiteiten te 
ontwikkelen die daar goed passen. 

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 overbodig.

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

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

We gaan in onze bosrijke gemeente geen grote windmolens 
neerzetten.

De gemeente gaat vervuiling en vernielingen tegen. Waar 
mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. 

Bij woningen in het bos moet het boskarakter beschermd 
worden maar bewoners moeten wel zon in de tuin kunnen 
hebben.
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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!


