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VERBONDEN SAMENLEVING

Vrijwilligers en sport 

Wij willen de mogelijkheid voor een  groot 
evenemententerrein in de gemeente onderzoeken.

De gemeente ondersteunt organisatoren van evenementen 
door hen actief te informeren over wat er komt kijken bij 
het organiseren van een evenement. 

Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een 
kleine groep. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst.

Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst 
zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen. 

De gemeentelijke monumentenlijst is veel te lang. Alleen 
de beeldbepalende monumenten en panden die unieke 
cultuurhistorische waarde hebben horen hierop te staan.

>
We juichen initiatieven van individuen of groepen om zaken 
te verbeteren toe. De insteek moet zijn “hoe maken we dit 
mogelijk” in plaats van “daarom kan dit niet”.

Creatieve oplossingen van vrijwilligers omarmen we en 
daarbij vermijden we bureaucratie zo veel mogelijk.

De gemeente helpt om dorps- en sportaccommodaties 
gezond te houden in alle dorpskernen. 

Sport is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van 
sociale contacten. Daarom moet iedereen kunnen sporten. 

Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang 
werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel 
mogelijk te laten bewegen. 

De gemeente werkt samen met zorgverleners en 
sportverenigingen zodat ook mensen met een beperking 
kunnen sporten.

Alle sporten moeten gelijk worden behandeld en naar 
vermogen worden gefaciliteerd. 

Evenementen en Cultuur
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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!


