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Inleiding
Beste mensen uit Epe, Vaassen, Emst, en Oene
Epe is een gemeente om van te houden! U woont in deze prachtige
plattelandsgemeente met volop kansen. Dag in, dag uit zetten onze lokale politici
zich in om deze plek nog mooier te maken. De gemeente wordt bestuurd door
gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. Op woensdag 16 maart
2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan u om te bepalen wie er in
de gemeenteraad mag plaatsnemen om uw geluid te laten horen.
In de afgelopen vier jaar hebben we laten zien dat wij het verschil kunnen maken
door vast te houden en aandacht te vragen voor onze liberale waarden. We willen
geen automatische verhoging van de OZB, we willen aandacht en ruimte voor
onze ondernemers. De menselijke maat moet terug in het contact met het
gemeentebestuur. We zijn dwars van het geritsel buiten de openbaarheid van de
raad. De bestemmingsplannen die vooraf muurvast dichtgetimmerd zijn, zoals bijv.
de Wilforstlaan en de Burgemeester van der Feltzlaan willen we niet als een
plotseling feit aan onze inwoners aangeboden zien. En op die lijn borduren we nu
op voort. En wel met nieuwe en oude gezichten.
Hoewel het een cliché is, is het meervoud van lef vertrouwen. De gemeente moet
het lef gaan tonen om op burger en bedrijven te vertrouwen zodat we fijn en fijner
in de gemeente Epe kunnen leven, wonen, werken en ondernemen.
Onze missie is om de komende jaren het geschonden vertrouwen tussen burger
en overheid te herstellen. Zonder vertrouwen trekken burgers en overheid zich
terug achter een muur van regels. Dat kost heel veel geld en draagt niet bij aan het
ontplooien van initiatieven. Door herstel van vertrouwen kan er meer gerealiseerd
worden tegen lagere kosten.
Met een kritische blik en een open houding zullen wij de komende jaren verder
bouwen aan een veilige en toegankelijke gemeente waar een ieder zich thuis kan
voelen. Dit doen wij samen met u. Door met u in gesprek te blijven kunnen wij
gezamenlijk komen tot de beste besluiten voor onze gemeente.
De VVD Epe is voor u goed bereikbaar. Mocht u over dit programma iets met ons
willen delen of vragen, dan kunt u via VVD Epe op Instagram en Facebook of VVD
Fractie Epe op twitter contact met ons opnemen. Of via onderstaand emailadres.
Tot snel,
Manon Tibben, lijsttrekker VVD Epe
manontibben@gmail.com
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I. In vier dorpen waar het fijn leven is
1.1 Waar je passend, goed en betaalbaar kunt wonen
Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het
belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Wij willen dat onze
inwoners in Epe, Vaassen Emst en Oene op ieder moment in hun leven het juiste
huis kunnen vinden. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je
bevindt. Maar de realiteit is anders. Op dit moment is de woningnood in onze
gemeente hoog. Als VVD Epe willen wij dat er nieuwe huizen bijgebouwd gaan
worden en dat het scheef wonen wordt aangepakt, zodat iedereen betaalbaar in
onze gemeente kan (blijven) wonen.
▶

▶

▶

▶

▶

▶
▶

▶
▶

Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters (jongeren
en studenten) en jonge gezinnen wordt onze prioriteit. Wij willen dat er
nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze
gemeente kan (blijven) wonen. Het bouwtempo moet omhoog.
Door te bouwen en de doorstroming te stimuleren bij zowel sociale huur,
vrije huur als bij koopwoningen. Zo willen we voor elkaar krijgen dat
ouderen die kleiner willen wonen, niet langer onnodig een
eengezinswoning bezet houden en regelen we eerlijke toegang tot de
huizenmarkt voor starters. Ook hoort een experiment van permanente
bewoning op kwetsbare niet rendabele vakantieparken tot de
mogelijkheden om serieus te onderzoeken. Dit kan ook de woningcrisis
ontlasten.
De gemeente gaat aan de slag met de VVD Epe motie uit 2019 om
creatieve, nieuwe woonvormen zoals bij voorbeeld tiny houses en
kangoeroewoningen. Zo helpen we starters op weg en kunnen ouderen in
een vertrouwde omgeving bij hun kinderen kunnen blijven wonen door
middel van mantelzorg op maat woningen.
Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor kortere en
soepelere procedures voor nieuwbouw, waarbij de grondhouding is “we
denken mee in mogelijkheden en alternatieven.”
We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen,
werken, detailhandel en horeca. Zonder daarbij de prettige en leefbare
dorpsomgeving uit het oog te verliezen. Ook doen we alles wat mogelijk is
om speculatie tegen te gaan.
We willen dat alle inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke
mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen.
Regels uit bestemmingsplannen zijn digitaal, actueel en makkelijk
beschikbaar. Maar het menselijke contact voor advies voor
bouwmogelijkheden en uitleg bestemmingsplannen gaat niet verloren.
We schaffen de welstandscommissie af en schrappen deze uit de
plaatselijke verordening.
We zijn zeer terughoudend met het verhogen van de belasting op de eigen
woning (OZB). De totale woonlasten moeten zo laag mogelijk blijven.
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1.2. Waar we de wijken groen en leefbaar houden
We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die
groen, schoon en veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het
onderhoud van de straat, maar ook het schoonhouden van de eigen tuin, balkon
en straat. De gemeente stimuleert dat de wijk en buurt schoon blijven. Want als
dat goed gebeurt, wordt de afvalstoffenheffing goedkoper. De gemeente heeft
daarbij een open en klantvriendelijke houding. Inwoners worden niet van het
kastje naar de muur gestuurd. Om een voorbeeld te noemen; geen gepingpong
meer tussen het klachtencentrum van de gemeente en die van Circulus-Berkel.
▶
▶
▶

▶

▶

▶

▶

We willen geen gemeente die gaat eisen hoe uw achtertuin of voortuin eruit
moet zien.
Bij het onderhoud van groen werken we samen met inwoners.
Initiatieven van bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te
onderhouden worden van harte aangemoedigd, maar niet dwangmatig
opgelegd.
Inwoners moeten hun afval zo goedkoop mogelijk kwijt. Daarbij streven we
zoveel naar hergebruik en recycling. In de gemeente Epe is gekozen voor
een gedeeltelijke diftar. De inwoners betalen voor hun grijze container per
keer dat die grijze container aan de weg staat. Dit vonden en vinden we nog
steeds een dure optie en werkt kostenverhogend. We blijven ons daarom
inzetten voor een systeem waar afval achteraf wordt gescheiden. Dat zorgt
voor minder containers en is bovendien goedkoper zonder dat de
milieudoelstellingen in het geding komen.
Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere
overlast worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan
worden verhaald de veroorzaker.
We willen een goed werkend en betaalbaar riool. We vinden het normaal
dat iedereen die hiervan gebruik maakt bijdraagt aan de kosten. Of je nu
een huis huurt of een huis bezit. De rioolheffing mag niet duurder zijn dan
nodig is.
De gemeente zoekt de samenwerking op met waterschappen om
wateroverlast te verminderen en daarnaast maatregelen te nemen om
gevolgen van hitte en droogte op te vangen. Maar dat moet wel in goed
overleg met onze boeren gebeuren.

1.3 Waar vervoer van A naar B vlot gaat
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar het werk, bij vrienden en
familie op bezoek of we wandelen een rondje in onze buurt om de hond uit te
laten. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A
naar B te komen. Het is belangrijk dat de doorstroming goed is. En bovenal
moeten de verkeer situaties veilig zijn voor alle weggebruikers. Dat geldt niet
alleen voor onze asfaltwegen als ook voor onze zandwegen.
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▶

▶

▶

▶
▶

Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Daarom werken
we aan goede doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en ov. Door
verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te sluiten, komen we
sneller aan op onze bestemming.
Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. We richten onze straten en wijken,
in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs, veilig in. Dat doen
we in samenwerking met politiediensten, ouders en buurtbewoners. Als
voorbeelden noemen we hierbij de Houtweg in Oene en Officiersweg in
Epe.
Of het nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets of een ander nieuw
vervoersmiddel is: onze inwoners maar ook onze toeristen kunnen zich
prettig en veilig door Epe, Vaassen, Emst en Oene bewegen. Deze
ontwikkelingen vragen om fietspaden en wegen die worden ingericht op de
toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming centraal staan.
Het parkeren in de gemeente Epe blijft gratis.
Het onderhoud aan de zandwegen krijgt extra aandacht.

1.4 Vol slimme en duurzame oplossingen
We gaan verduurzamen, maar met beleid. En op een betaalbare manier voor
gewone gezinnen en ondernemers. Door dit op een slimme manier aan te pakken,
kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen en blijft
onze plattelandsomgeving in de kern ook behouden.
▶

▶

▶

▶

▶
▶

Voor alle vier dorpen van de gemeente Epe is de natuur van groot belang
en verdient bescherming. Aan de andere kant is de ruimte die we tot onze
beschikking hebben schaars. Ons natuurbeleid is er op gericht om een
goede balans te realiseren tussen het wonen, het ondernemen en het
recreëren.
De klimaatdoelstellingen zijn ook voor onze gemeente fors, de VVD Epe
legt hierbij de nadruk op de haalbaarheid van de doelstellingen en de
betaalbaarheid ervan. Deze klimaatuitdaging pakken we aan door erop toe
te zien dat de woonlasten neutraal blijven, gecombineerd met de focus op
de verbetering van het klimaat.
Het is goed dat we plannen maken voor de energievoorziening voor de
toekomst. Alle versies van duurzame energieopwekking en alle innovaties
op het gebied van kernfusie, thorium, het gebruik van waterstof moeten we
meenemen in onze zoektocht naar duurzame energiebronnen.
Alle daken die constructief geschikt zijn, zijn geschikt voor zonnepanelen,
dat willen we intensief stimuleren. De keuze om zonnepanelen toe te
passen, gebeurt op vrijwillige basis.
In onze bosrijke gemeente is een grootschalig windpark niet haalbaar.
Dure landbouwgrond standaard inzetten voor de toepassing van
windmolens en zonneparken tast ons beeld en karakter van onze
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▶
▶

plattelandsgemeente onevenredig aan. De VVD Epe gaat daar niet in mee.
In de vier dorpskernen wordt meer geïnvesteerd in de plaatsing van
elektrische laadpalen.
Echte participatie gericht op draagvlak van de inwoners is essentieel.
Inwoners krijgen niet alleen een informatieavond, maar mogen meedenken
en alternatieven aandragen en of randvoorwaarden aan ons meegeven.

II. Een bloeiende lokale economie.
2.1 Waar ondernemers de ruimte krijgen
Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat
met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Denk daarbij
aan onze campings, onze horeca, de supermarkten, de winkeliers. Ook de grotere
industrieën zijn voor de werkgelegenheid van belang. Maar de coronacrisis heeft
bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de
rug. En hoewel de coronacrisis nu op zijn retour lijkt, moeten we de economie juist
blijven stimuleren. Daarom willen wij ondernemers de komende periode blijven
ondersteunen; vooral voor bedrijven die hard door de corona-crisis zijn geraakt
bieden we mogelijkheden voor herstel. Zo dragen we bij aan een bloeiende
economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst
▶

▶
▶

▶

▶
▶

▶

▶

Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels en
vooral samenwerking, stimuleert de gemeente een gezonde lokale
economie en meer banen.
De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers
binnen de mogelijkheden van de wet.
We versterken bij de gemeente één loket in de vorm van een
accountmanager bedrijven waar ondernemers terecht kunnen voor vragen,
vergunningen en eventuele schuldhulpverlening.
We richten ook één loket in voor organisatoren en verenigingen die
evenementen organiseren, zoals Koningsdag of een braderie. Er is sprake
van een uitnodigend en evenementenbeleid, waarbij het loket actief en
oplossingsgericht meedenkt.
Ondernemers krijgen van de gemeente maximaal één aanslag per jaar
waarop alle lokale lasten staan vermeld.
Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf
kunnen zij het beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook
op zondag.
Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk.
Ondernemers zijn ook verantwoordelijk voor de afstemming met hun
directe omgeving. Maar trekken samen met de gemeente hierin op.
Waar het kan, verlengen we de vergunningen. Daarnaast streven we naar
het zoveel mogelijk afschaffen van vergunningen en vervangen wij deze
door algemene regels of een meldingsplicht. We denken daarbij aan
bijvoorbeeld geen (aparte) ventvergunning, uitritvergunning,
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▶

objectvergunning of reclamevergunning meer.
Gasten in onze vakantieparken zijn welkom en worden niet meer onnodig
vaak hinderlijk gecontroleerd door toezichthouders van de gemeente.

2.2. Waar ons dorpscentra in Epe en Vaassen bruist en bezoekers van buiten
aantrekt
Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan een levendige en
aantrekkelijk dorpscentrum. Door in leegstaande gebouwen wonen, werken,
detailhandel en horeca te vermengen, creëren we een bloeiende lokale economie.
Met een veilig en aantrekkelijk centrum, trekken we bezoekers aan van buiten en
zorgen we voor een prettige omgeving.
▶

▶

▶

▶

▶

▶
▶

▶
▶

We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als
digitaal. Aantrekkelijke, veilige en bruisende gebieden zorgen voor een
levendige winkelstraat vol met lokale ondernemers.
Ondernemen werkt het beste in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Dat
is fijn voor onze inwoners en trekt bezoekers aan van buitenaf. Omdat de
samenwerking van ondernemers in een winkelgebied hieraan bijdraagt,
bevorderen wij bedrijfsinvesteringszones.
We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen,
werken, detailhandel en horeca. Ook verruimen we
vestigingsmogelijkheden, door het opstellen van ruime kaders in
bestemmingsplannen/omgevingsvisie.
Samen met de ondernemingsverenigingen beoordelen we de inrichting van
de onze dorpscentra in Vaassen en Epe en waar nodig trekken we
gezamenlijk op om verbeteringen aan te brengen. We willen meer aandacht
voor bijvoorbeeld de herinrichting van de Hoofdstraat in Epe.
Nadat de coronamaatregelen zijn afgerond en ondernemers nog een pittig
herstel voor de boeg kunnen hebben, moet de precarioheffing samen met
de ondernemingsverenigingen in Epe en Vaassen opnieuw beoordeeld
worden.
De supermarkten in de kleinere dorpen Emst en Oene zijn van een vitaal
belang voor de leefbaarheid. En moeten behouden blijven.
Tijdens het corona tijdperk hebben onze ondernemers het zwaar gehad, wij
willen in mogelijkheden denken om hen daarbij een steun in de rug te
geven.
Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Daarom
willen wij dat de gemeente dit stimuleert met in ieder geval promotie.
De toeristenbelasting blijft zo laag mogelijk. Met de inkomsten verbeteren
we de kwaliteit van recreatie en toerisme.

2.3 Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden
In Epe, Vaassen, Emst en Oene zorgen we voor een rijk aanbod van culturele
voorzieningen en evenementen. We zijn er trots op dat we hiermee veel bezoekers
aantrekken. Daarin spelen de vrijwilligers maar ook de horeca, musea,
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sportverenigingen, bibliotheken en wijkcentra buurthuizen een belangrijke rol.
Door met elkaar samen te werken dragen we bij aan vermaak voor jong en oud. Of
het nu gaat om de Paarden4daagse, Epop, Jazz in Epe, Dorpsavonden in Vaassen
en het Koefeest in Oene, een culinair event of de kleine ontmoeting in een
buurthuis tegen de vereenzaming van ouderen. Het is niet alleen aan de gemeente
om te bepalen wat cultuur is.
▶

▶

▶

▶

In onze gemeente worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er
culturele voorzieningen voor alle leeftijden. Het cultureel erfgoed van de
gemeente mag gezien worden. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Wij
promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze inwoners. Dat
draagt bij aan onze dorpse identiteit.
Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst
en cultuur voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we
dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de inkomsten en
bijdragen aan een maatschappelijk doel.
Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij
horen ook cultuurhistorische evenementen zoals bijvoorbeeld de
Sinterklaasintocht, de carnaval in Vaassen.
Van culturele instellingen verwachten we dat ze duidelijk verantwoording
afleggen over hoe zij het subsidiegeld besteden.

2.4 Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan
Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor
contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid, ontplooiing en
eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de
toekomst van onze samenleving.
▶

▶

▶
▶

▶

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en
bijscholing richten we ons daarom op iemands talenten en mogelijkheden,
en hoe die aansluiten op de arbeidsmarkt.
Wanneer de stap naar regulier werk (nog) te groot is, begeleiden we onze
inwoners naar beschut werk en leerwerkplekken. Een goed werkende
Lucrato is hierbij onmisbaar.
Het onderwijs en het bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat er
voldoende passende banen zijn voor wie klaar is met zijn opleiding.
De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld.
Fraude is en blijft diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet
direct fraudeur. Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand komen
door zorgvuldig mensenwerk, niet door een computer.
Bij problematische schulden zorgen we voor een adempauze, zodat de
problemen met een schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo
voorkomen we verdere escalatie. Bij schuldhulpverlening hebben we
specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van onze inwoners.
Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg
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mogelijk hulp aan. We zorgen voor een passend
schuldhulpverleningsbeleid, waarvan de uitvoering is toegespitst op het
doel: iemand uit de schulden helpen en weer verder op weg brengen.
2.5 Waar iedereen meedoet en integreert
We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun eigen
verantwoordelijkheid is. Maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk
opzicht anders is dan waar je vandaan komt. Hierdoor kunnen vrijheden waar
eeuwenlang voor gevochten is onder druk komen staan, met parallelle
samenlevingen als resultaat. Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor
de geboden gastvrijheid bijdragen aan onze samenleving. Door de Nederlandse
taal te leren en je te verdiepen in onze normen en waarden, kun je sneller aan het
werk. Daarbij bieden we goede begeleiding.
▶

▶

▶

We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun
eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij
hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn daar trots op en
verwachten dat ook van anderen.
De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We
zorgen voor betaalbare cursussen om als nieuwkomer de taal te leren en
gaan laaggeletterdheid tegen. Daarbij verwachten we van iedereen
maximale inspanning om het Nederlands te leren. Wanneer iemand niet
voldoende Nederland spreekt en bewust niet meewerkt, kunnen boetes
volgen of korten we de uitkering.
Voor haatpredikers is er in Epe, Vaassen, Emst en Oene geen plaats.
We ondersteunen organisaties die integratie positief bevorderen. We leiden
ambtenaren actief op om huwelijksdwang te herkennen.

2.6 Waar gelijkwaardigheid het uitgangspunt is.
De gemeente Epe is de plek waar iedereen 100% zichzelf mag en hoort te zijn,
ongeacht afkomst, herkomst, culturele achtergrond en genderidentiteit. Helaas
komt het ook in onze gemeente voor dit problemen geeft.Ieder mens is gelijk,
ieder mens is daarbij divers. Dit is het uitgangspunt voor de VVD om:

▶
▶

Elke vorm van discriminatie, rechtsongelijkheid en onrecht te bestrijden.
Initiatieven vanuit de samenleving voor de bevordering van acceptatie van
gelijkheid van een ieder te omarmen en te ondersteunen.

2.7 Waar we trots zijn op onze boeren en onze eigenaren van bos- en
natuurgronden

We hebben veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw en
tuinbouw. Zonder de boeren zijn we geen plattelands gemeente. Dankzij hun
harde werk hoeven wij ons geen seconde zorgen te maken om onze
voedselvoorziening. Als boeren blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een
waardevolle bijdrage aan onze economie, met minder nadelen voor natuur en
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milieu. Dit geldt ook voor de andere ondernemers in het buitengebied zoals de
eigenaren van bos- en natuurgronden.
▶

▶

▶

▶

▶

Om de goede agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren
niet onnodig gehinderd worden. Daarom geven wij hen de ruimte hun
grond voor meerdere doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme,
agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid.
Natuur heeft een belang bij efficiënte landbouw. Is de landbouw niet
efficiënt, dan gaat dat ten koste van natuurbehoud. Immers, juist onze
landbouwers weten heel goed waar de grond geschikt is voor de landbouw
en waar de biodiversiteit meer ruimte moet krijgen. Onze landbouw is een
zeer belangrijke sector en we bieden de boeren kansen om waar regels hen
daarbij beperken die te verminderen.
De boeren in onze gemeenschap spelen een belangrijke rol in het
natuurbeheer in combinatie met hun vakmanschap over akkerbouw,
tuinbouw en veehouderij.
Wij stimuleren daar waar dat mogelijk is de duurzame akkerbouw tuinbouw
en veehouderij. Belemmerende regelgeving voor het gebruik van
duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, windenergie en duurzame
energiebronnen schrappen we. Draagvlak en een goede balans tussen de
belangen van de omgeving en de ondernemer zijn hierbij van groot belang.
De beperkte ruimte moet immers zinvol gebruikt worden.
Wij stimuleren de initiatieven van eigenaren van bos- en natuurgronden.

III. Waardevol samenleven
3.1 Met liefdevolle zorg, dichtbij huis
Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en
liefdevolle zorg, waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dichtbij huis
mogelijk wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons
dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt oud kunt worden. Een buurt waar je
buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje. En waar alle straten
goed toegankelijk zijn.
▶

▶

▶

Inwoners in Epe, Vaassen Emst en Oene blijven het liefst zo lang mogelijk in
hun eigen buurt of hun straat wonen. We zetten daarom in op het bouwen
van meer passende woningen zoals bijvoorbeeld mantelzorgwoningen waar
je goed oud kunt worden en woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen
wonen. Woningsplitsing moet makkelijk tot de mogelijkheden behoren.
Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen.
We moeten oog houden voor een toenemend groei in het aantal inwoners
met een geriatrische zorgvraag; de stap van het vertrouwde huis naar een
verpleegtehuis is doorgaans te groot, waardoor juist deze groep snel in een
crisis kan geraken. Dat raakt ook de broodnodige mantelzorgers.
Zinvolle en effectieve dagbesteding voor dementerenden en andere
inwoners die extra zorg nodig hebben is essentieel. Want door fysiek en
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▶

▶

▶

▶

▶

sociaal actief te blijven kan achteruitgang vertraagd worden. VVD Epe pleit
wel voor maatwerk per doelgroep, om daarmee de doeltreffendheid van de
dagbesteding te vergroten.
Een vergunning of beschikking voor het aanpassen van een woning moet
snel verleend worden als het bijdraagt aan langer zelfstandig wonen.
Daarom gaan we in gesprek met Triada om bestaande woningen voor deze
doelgroepen aan te passen en te investeren in de bouw van nieuwe
woningen voor ouderen en mensen met een beperking.
We stimuleren, faciliteren en vragen inwoners om ondersteuning zoveel
mogelijk zelf te regelen, zodat het past bij hun wensen. Dat is goed mogelijk
met een integraal persoonsgebonden budget (i-pgb).
We ontzorgen onze mantelzorgers. Er is een centrale plek waar
mantelzorgers terecht kunnen met vragen en informatie, bijvoorbeeld een
WMO-loket en respijtzorg.
Welzijnsorganisaties onderhouden contact met mantelzorgers om
overbelasting te voorkomen. Daarbij zetten we vrijwilligers in en
organiseren we logeermogelijkheden (respijtzorg) om lucht te brengen. Het
moet mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen.
Huisartsenpraktijken, buurthuizen en sociale wijkteams spelen hierin een
cruciale rol. Zo zorgen we voor basisondersteuning in het dagelijks leven.
Als volwassen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben, helpen
wij hen daarheen op weg. Hiervoor kunnen mensen ook terecht bij
praktijkondersteuners bij de huisartsen en sociale wijkteams.

3.2 Waar je fijn kunt opgroeien
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wij
helpen daarbij, door een gemeente te bieden kinderen op een veilige en prettige
manier kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Hier kennen we
onze jeugd het beste. Daar zijn we trots op en dat willen we graag behouden.
Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we
hulp. Dat doen we het liefst zo dichtbij het huis mogelijk, zodat onze jeugd zo
normaal mogelijk kan opgroeien.
Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig stickers plakken: niet iedereen, die
uniek is, heeft hulp nodig. Maar nog niet alles in de jeugdzorg verloopt even goed.
Er zijn flinke wachtlijsten voor hulp en dat moet zo snel mogelijk worden opgelost.
▶

▶

▶

Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten. Van ouders
verwachten wij dan ook verantwoordelijkheid voor het gezond opgroeien
van hun kinderen.
Wanneer hulp wel nodig is, focussen we ons op normaliseren. We plakken
niet onnodig stickers en maken het niet zwaarder dan nodig. Het is niet de
bedoeling dat kinderen die hulp krijgen, dit de rest van hun leven als last
meedragen.
Het voorkomen van hulp, preventie, is erg belangrijk. Zo voorkomen we dat
we zwaardere hulp moeten bieden. Problemen bij kinderen en gezinnen
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▶

▶
▶

▶

▶

proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Sociale wijkteams,
huisartsen, scholen en sportclubs hebben hierin een belangrijke rol. Met
hen gaan we in gesprek om te zorgen dat deze aanpak zo effectief mogelijk
wordt.
We pakken de wachtlijsten in de jeugdzorg aan. Als kinderen extra hulp
nodig hebben moet dat mogelijk zijn zonder dat zij maandenlang moeten
wachten. Dat geldt zowel voor reguliere als voor hoog-specialistische
jeugdzorg.
Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert
vertrouwen en maakt dat hulp effectief geboden kan worden.
De problemen van de kinderen kunnen vaak te maken hebben met
schuldenproblematiek of gezondheidsproblemen van de ouders. Door niet
alleen naar het kind te kijken maar naar het gehele gezin kunnen de
kinderen beter en effectiever geholpen worden.
We zorgen voor de aanwezigheid van voldoende jeugdprofessionals die
kennis kunnen overbrengen ook bv bij de huisarts. Zij zijn bekend met
regionale zorgorganisaties en de behoeften van ouders en kinderen. Zo
voorkomen we onnodige doorverwijzingen naar te zware hulp. Het sociaal
wijkteam vervult daarbij een actieve en participerende rol.
Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra
onderstreept. Door met scholen en sportverenigingen al vroeg in te zetten
op het weerbaar maken van de jeugd en het bespreekbaar maken van
mentale gezondheid, kunnen veel problemen worden voorkomen. Huiselijk
geweld en kindermishandeling zijn de hoogste prioriteit. In deze situaties
moet hulp altijd direct beschikbaar zijn.

3.3 Waar onderwijs een gelijke start biedt
Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft
ze kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.
Op school leren we kinderen wat onze normen en waarden zijn. Goed onderwijs
speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen: de hele
samenleving heeft er belang bij. Gezinnen met kinderen zijn daarnaast belangrijk
om de trend van de demografische vergrijzing wat te dempen.
▶

▶

▶

Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor
verantwoordelijk; de gemeente is gesprekspartner. Als de kwaliteit van
lesgeven onder druk staat, biedt de gemeente ondersteuning. Die rol pakt
de gemeente ook als het gaat om het voorkomen van thuiszitters in het
onderwijs.
School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben
nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering,
loverboys en huiselijk geweld.
School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente
dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de
ontwikkeling van kinderen, op het gebied van muziek, sport en cultuur.
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▶

▶
▶
▶
▶
▶

School- en sportgebouwen kunnen voor verschillende doelgroepen
worden gebruikt.
Het is belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen
we voor een veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en
fietsroutes. Ook kijken we naar bijvoorbeeld ‘kiss and ride’- parkeerplekken.
Vervoer voor speciaal en bijzonder onderwijs wordt vergoed als dat nodig
is.
Samenvoegingen van scholen door schoolbesturen, daar staat de VVD Epe
positief tegenover, om daarmee de kwaliteit te versterken.
Voor het primair openbaar onderwijs geldt dat in elk dorp kinderen naar de
basisschool moet kunnen gaan.
Het leefklimaat van dorpen gaat achteruit als er geen openbare bassischool
is. Dus dat is een randvoorwaarde voor de VVD Epe.
Ook voor schoolgebouwen geldt dat deze in 2050 hun
klimaatdoelstellingen hebben moeten bereikt.
Het binnenklimaat en de ventilatiesystemen van de scholen dient
onderzocht te zijn samen met de schoolbesturen waarbij minstens de
kwaliteitseis/toetsnorm “Frisse scholen, klasse B” wordt gehanteerd. En zo
nodig samen met de schoolbesturen op zoek te gaan naar financiering en
verbetering van deze ventilatie-problematiek.

3.4 Waar we gezond zijn, sporten en bewegen
Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en
ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde,
duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder
wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen
toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en
andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan
sporten.
▶

▶

▶
▶

▶

Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te
sporten worden we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever
deel aan de samenleving. Omdat sport op zoveel manieren een positieve
invloed heeft op ons leven, is het logisch om sport in te zetten als
hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat. Daarom
willen we dat sportclubs, het onderwijs en zorginstellingen nauw met elkaar
samenwerken zodat zij problemen op tijd signaleren.
Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen
om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
Buurtsportcoaches kunnen hierbij helpen.
Sport is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking.
Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. We dragen
daarom financieel bij aan het sporten van kinderen, als hun ouders dit niet
kunnen betalen.
Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor
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▶
▶

meerdere doeleinden. Zo kunnen zoveel mogelijk van onze inwoners
gebruik maken van de faciliteiten. Ook zorgen we ervoor dat
jongerenprojecten gebruik kunnen maken van sportaccommodaties.
Sportevenementen zijn een manier om Epe, Vaassen Emst of Oene op de
kaart te zetten, te verbinden en mensen in beweging te krijgen.
In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen
en de gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie,
homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek: niemand is uitgesloten.

IV. Een veilige omgeving
4.1 Waar we veilig zijn en ons veilig voelen
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder
veiligheid geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in veilig kan wonen, verblijven,
werken en ondernemen. Maar veiligheid is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente
daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we
overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om
herhaling te voorkomen.
▶

▶

▶

▶

▶

▶

Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag
beschikbaar zijn. De hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Daarbij
maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen. Ook overige
hulpdiensten zijn goed bereikbaar en benaderbaar.
In onze gemeente moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we
discriminatie en geweld tegen LHBTI’s keihard aan en zorgen we ervoor dat
het doen van aangifte zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.
Een app is soms handig, maar nooit de enige mogelijkheid om een melding
te maken of aangifte te doen. Aangifte doen kan fysiek op het bureau in
Epe, via internet of telefoon en via de eigen wijkagent die in dat geval op
afspraak langs komt.
De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op
straat en in wijken. Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving
en bestrijden kleine criminaliteit. De kosten van handhaving worden zoveel
mogelijk verhaald op diegenen die het veroorzaken.
Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de
buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente
stimuleert de oprichting van buurtpreventieverenigingen en WhatsAppgroepen. Inwoners en wijkagenten werken daarbij samen.
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft.
Geweld is helemaal uit den boze. Zeker tegen onze hulpverleners en
anderen die zich voor de publieke zaak inzetten. Deze horen ongestoord
hun werk te kunnen doen. Hufters die dit wel doen pakken we hard aan.
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4.2 Waar criminaliteit wordt aangepakt
Mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden vaak af door een slechte
opvoeding, verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom
belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste
balans tussen repressie en preventie. De kracht van onszelf, ondersteund door een
gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament van onze
samenleving.
▶

▶

▶

▶

Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt,
werken we samen met scholen om jongeren met een criminele achtergrond
perspectief te bieden. Het leren meedoen in de samenleving voorkomt dat
ze afglijden naar georganiseerde criminaliteit.
Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp
op ondermijning en witwaspraktijken (bibob-toets). We weigeren een
vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het faciliteren
van criminele activiteiten.
Door zichtbare wijkagenten en boa’s die surveilleren gaan we verloedering
en overlast op straat en in wijken tegen. Ook het buitengebied met
leegstaande opstallen moet in het vizier van de politie blijven.
Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals
WhatsApp fraude of phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting
voor inwoners, jong en oud, zodat inwoners weten waar ze aangifte kunnen
doen van cybercrime.

V. Een gemeente Epe die klaar staat voor haar inwoners
5.1 Waar het belang van de inwoners voorop staat
De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van de inwoners staat
altijd voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke
regels helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen
we wachtrijen, problemen en frustraties. De gemeente moet daarbij naast de
inwoners staan en een oplossingsgerichte open vriendelijke houding hebben. De
gemeente moet voorspelbaar zijn. Starheid, geslotenheid, afspraken niet
nakomen, niet terugbellen en vooringenomenheid daar nemen we echt per direct
afscheid van. De gemeente is namelijk niet bang voor kritiek. Daarnaast moet er
stevig geïnvesteerd worden in een beter democratisch duaal proces. Zowel intern
als extern. Intern moet het debat in de raad meer zijn dan het automatisch afvinken
van de coalitie voorstellen. Extern zal er stevig aandacht moeten komen op het
functioneren in de deelname in vele gemeenschappelijke regelingen. Die
regelingen maken de raad niet sterker, waardoor de afstand tussen de inwoners
ook groter blijft. En tot slot blijven we ons inzetten voor hogere vliegroutes met
betrekking tot luchtveld Lelystad.
▶
▶

Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk.
We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je
belt met een vraag en er alles aan doet om je goed te helpen. Daarbij is het
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▶

▶

▶

▶

▶

▶

ook volstrekt normaal dat de gemeente snel de mail beantwoordt. Niet of te
laat reageren valt niet goed te praten.
De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit.
Inwoners kunnen hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer
het hen uitkomt. We starten met het thuisbezorgen van producten, zoals
paspoorten.
Het gemeentehuis blijft natuurlijk fysiek bereikbaar en kent openingstijden
buiten kantoortijden voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen
is het altijd mogelijk om een mens te spreken in plaats van een computer.
De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig up to date is, zodat
privacygevoelige informatie van inwoners beschermd is tegen digitale hacks
en cyberaanvallen.
Een transparante overheid vinden wij echt heel belangrijk. De gemeente
informeert inwoners tijdig gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te
kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals bijv. de besteding van
subsidies of belangrijke veranderingen in de woonomgeving.
Openheid betekent ook dat de besluitvorming van de gemeente niet
automatisch vooraf dichtgetimmerd is. En de gemeente bewaakt de
openbaarheid als grondwettelijk gegeven.
De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt slim
samen met collega’s in de omgeving als dit leidt tot betere oplossingen
voor bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid of woningbouw.

5.2 We onze krachten bundelen voor slimme oplossingen
Epe, Vaassen, Emst en Oene dat zijn wij allemaal! We bundelen onze krachten en
werken met plezier samen om de problemen op te lossen in onze eigen straat,
buurt of wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente slimme en
creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. En bij
belangrijke en voor de omgeving of wijk of buurt ingrijpende besluiten worden
onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken.
▶

▶

▶

Het enthousiasme van de inwoners benutten we zo veel mogelijk.
Daarom zitten we initiatieven van ondernemers en verenigingen zo min
mogelijk in de weg met regels en vergunningen en denken we proactief
mee bij een verenigingen-, ondernemersverenigingen en dergelijke.
Luisteren naar onze inwoners is essentieel voor het functioneren van de
gemeente. Dat betekent niet dat je iedereen gelijk kan geven, maar de
houding van de gemeente moet open, vriendelijk en verbindend zijn.
De gemeente voorkomt dat inwoners zich niet gehoord voelen, door actief
hen in een vroeg stadium te betrekken in de bijdrage die de inwoners
kunnen leveren (participatie). De participatiebijdrage van inwoners en
bedrijven moet zinvol kunnen zijn. Dit principe geldt onverkort in de
gemeentelijke taken die uitbesteed zijn aan anderen zoals bijvoorbeeld
Circulus-Berkel of Koppel Swoe. Maar dit principe geldt ook daar waar een
initiatiefnemer een ruimtelijke ontwikkeling wil realiseren.
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▶

▶

▶
▶
▶

▶

We ondersteunen maatschappelijke initiatieven waarbij inwoners actief zijn,
zoals dorpsraden en het right to challenge. Dat wil zeggen dat een groep
inwoners een taak van de gemeente overnemen, omdat zij het beter,
slimmer en of goedkoper kunnen als zij daarvoor een goed plan hebben.
Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt
betrokken. Daarbij creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen
om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en
beter beleid.
Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers automatisch gelijk
krijgen. Maar we gaan geen enkel gesprek of initiatief uit de weg.
De gemeenteraad neemt de controle van het college serieus, ongeacht de
positie van de fractie in de raad.
De inbreng en invloed van de gemeenteraad in gemeenschappelijke
regelingen zoals bijvoorbeeld de VNOG moet breder worden, om daarmee
de democratische controle te verbeteren. Het moet niet alleen bij een
financiële relatie blijven tussen gemeenteraad en bestuur van een
gemeenschappelijke regeling.
Vliegtuigen horen niet laag over de Veluwe of over onze vier dorpen te
vliegen. Wij zijn een omgeving van natuur en rust en voorzien daarmee in
een vakantie behoefte van vele mensen die juist nu onder de vliegtuigen
wonen. Onze inwoners wonen hier vanwege die rust en natuur. En voor ons
als volksvertegenwoordigers is het een taak dat te verdedigen met alle
middelen die we tot onze beschikking hebben.

5.3 En waar we verstandig met ons geld omgaan
Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt
verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig
mee om. De belasting houden we zo laag mogelijk. De gemeente Epe krijgt echter
steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan onder druk. Daarom is het
belangrijk dat de gemeente helder en transparant verantwoording aflegt over de
besteding van belastinggeld.
▶

▶
▶
▶

De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting
en het jaarverslag zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen
jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en welk effect is
bereikt.
We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt.
De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De
gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt.
Het is niet acceptabel als allerlei kosten automatisch op inwoners
afgewenteld worden. Bijvoorbeeld het heffen van entreegelden om onze
natuur te mogen bezoeken.
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