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Introductie 

 

 

 Gemeentebelangen Epe is opgericht met het doel gemeentepolitiek te bedrijven, los 

van de landelijke politieke partijen en landelijke standpunten 

 Gemeentebelangen Epe staat voor een goed en behoorlijk openbaar bestuur 

 Gemeentebelangen Epe is niet gebonden aan, al vastgestelde, standpunten van 

landelijke partijen, is volledig onafhankelijk en kan zo op een efficiënte en onbevangen 

wijze de gemeentelijke politiek tegemoet treden 

 Het zal mogelijk zijn, om als onafhankelijke partij een alliantie met een landelijke 

politieke partij aan te gaan zonder dat de autonomie van de partij wordt aangetast. 

 

 

Onze uitgangspunten zijn: 

 

 

 Plaatselijke aandachtsvelden/problemen kunnen efficiënter, doelgerichter en 

eenvoudiger door ons als plaatselijke groepering behartigd worden. 

 De gemeenteraad is het hoogste orgaan en daarmee de basis. Onze inwoners moeten, 

waar mogelijk, inspraak op lokaal niveau hebben. 

 Een gekozen burgemeester heeft hierbij onze voorkeur. 

 Alle inwoners van onze gemeente moeten meer betrokken worden vooral in het 

voortraject, bij door de gemeenteraad te nemen besluiten. 

 Onze inwoners moeten veilig, plezierig en met de nodige voorzieningen in onze 

gemeente kunnen wonen. 

 Wij willen de jeugd, jonge gezinnen en ouderen een goede toekomst bieden. 

 Met deze uitgangspunten bieden wij u ons verkiezingsprogramma aan. 

 

Iedereen in onze gemeente, die zich aangesproken voelt door ons programma en 

onze doelstellingen kan onderschrijven, nodigen wij van harte uit ons te steunen 

door te stemmen op 
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RUIMTELIJKE ORDENING / VOLKSHUISVESTING. 

 

WONINGBOUW 

 

Voldoende en betaalbare woningen voor onze inwoners blijft een voortdurend aandachtspunt. 

In de nieuwe omgevingswet [wanneer deze zal worden ingevoerd is op dit moment niet 

duidelijk] moeten bruikbare en transparante vergunningen, op goed overwogen locaties, 

komen. Het spreekt voor zich dat er voldoende bouwgrond beschikbaar moet zijn.                      

De vastgoed ontwikkelaar speelt hierin zeker geen hoofdrol. Wel kunnen er aan plannen, in 

nauwe samenwerking met betrouwbare ontwikkelaars, vorm gegeven worden. 

Wij staan, voorafgaande aan de definitieve plannen, een goede en transparante voorlichting 

voor, zowel aan onze inwoners als aan het bedrijfsleven. Levensloopbestendig bouwen is zeker 

van belang. Een must is, dat daarover goede plannen worden gemaakt. Het splitsen van 

agrarische bedrijven, zodat jongeren zich hier kunnen vestigen willen wij graag onderzoeken.                                                                                                                 

Onze jongeren mogen niet vertrekken, omdat wij niet voldoende betaalbare woningen aan 

kunnen bieden, dat geldt evenzeer voor onze ouderen. Een goede startersregeling is van 

belang. Voor wat betreft de woningbouwplannen moet er gekeken worden naar de huidige en 

vooral de toekomstige vraag. Een correcte samenwerking met de woningbouwcorporatie 

vinden wij belangrijk, waarbij het gemeentebestuur te alle tijde de regie zal behouden. 

Mensen, die een woning zoeken en economisch gebonden zijn hebben voorrang, dat is zeker 

ook zo voor eigen inwoners die al jaren op een wachtlijst staan. Het onder eigen regie 

woningen bouwen, zou wat ons betreft meer gestimuleerd kunnen worden. 

Een burgerlid in de welstandcommissie heeft wat ons betreft zeker meerwaarde. De aanvragen 

voor bouwvergunningen voor bedrijven en particulieren moet een kortere doorlooptijd gaan 

krijgen. Het dorpse karakter behouden is voor ons bepalend. 

 

GRONDPOLITIEK 

 

De huidige grondpolitiek is passief, dat kunnen wij onderschrijven. Echter de gemeente moet 

wel voldoende gronden kunnen verwerven zowel binnen- als buiten de bebouwde kom, dit 

voor woningbouw en industriegronden. Het uitbreiden en aankopen van industriegrond:  

voorzichtigheid is hier geboden. De gemeente mag wat ons betreft een redelijke winst op deze 

eerdergenoemde gronden maken, woekerwinsten echter, zijn uit den boze. Niet bruikbare 

gronden, bijvoorbeeld snippergroen kan aan particulieren worden verkocht. Particulieren die 

zich deze gronden toe eigenen, worden in de gelegenheid gesteld om deze gronden aan te 

kopen, mits het snippergroen of gronden betreft die de gemeente toch wenst te verkopen. Wij 

zijn tegen grootschalige veehouderijen, met dien verstande, dat wij géén agrarische bedrijven 

zomaar “op slot” willen zetten.  
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VERKEER EN VERVOER 

 

 

VERKEERSVEILIGHEID 

 

Wij staan, nog steeds voor:  

- Het verwijderen van onnodige, hinderlijke en té hoge verkeersobstakels, zoals allerlei 

hobbels en bobbels en wegversmallingen in het wegdek. Onder andere hulpdiensten 

hebben hiervan last en het kan mensenlevens kosten. 

- Controle en voorlichting o.a. op scholen m.b.t. het gevaar van het rijden met slechte 

verlichting/zonder verlichting door fietsers in de ochtend- en avonduren. 

- Controle en voorlichting voor het té hard rijden van brommers/auto’s in de bebouwde 

kom en daarbuiten. Dit kan gedaan worden door goedwerkende waarschuwingsborden 

met de in rood oplichtende tekst: ‘U rijdt te hard’. 

- Controle, m.b.t. het [té hard] rijden van brommers/scooters, in voetgangerszones. 

- Een betere en veiligere verkeersafwikkeling binnen- en buiten de bebouwde kom. 

- Veilige en ruimere- fiets-, wandelpaden en oversteekmogelijkheden, zeker voor mensen 

met een handicap van welke aard dan ook. 

- Ruimere en obstakelvrije rotondes.  

 

Het onderhoud van ons wegennet is in het buitengebied ‘laag’ en in de bebouwde kom ‘basis’. 

Naar onze mening zijn de gelden voor onderhoud aan onze wegen onvoldoende en er moet 

op korte termijn actie worden ondernomen om dit te verbeteren. De gehele 

verkeersafwikkeling in het buitengebied en in de dorpen moet opnieuw kritisch worden 

bekeken. Het verbeteren van gevaarlijke verkeerssituaties moet een hoge prioriteit krijgen. 

 

 

OPENBAAR VERVOER 

 

Goede- en regelmatige bereikbaarheid van onze vier dorpen is nodig. Het openbaar vervoer 

moet op elkaar aansluiten, zonder extreme vertraging.   

Goed onderhouden bushaltes/hokjes vinden wij, van essentieel belang. Tijdens 

vakantieperiodes zullen extra vervoersmogelijkheden voor onze toeristen beschikbaar 

moeten  zijn. Het WMO vervoer dient in alle gevallen optimaal te functioneren. Tevens is het 

geen overbodige luxe dat het openbaar vervoer ‘op tijd’ rijdt, en betaalbaar blijft. 
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LEEFBAARHEID 

 

POLITIE 

Wij zijn van mening, dat de politie en wijkagent in onze dorpen, meer nog dan in het verleden, 

zichtbaar aanwezig moet zijn. Uitgangspunt is, dat de politie en wijkagent haar primaire taak, 

handhaving en veiligheid voor onze inwoners, goed moet kunnen uitvoeren. 

De wijkagent/politie moet ook surveilleren buiten kantooruren en moet op alle tijden 

beschikbaar zijn, ook in het buitengebied. Uitbreiding van surveillance verdient de hoogste 

prioriteit. Het inzetten van vrijwillige politie is wat ons betreft een optie. Ook de connectie met 

moderne communicatiemiddelen helpt daders/vermisten snel(ler) te lokaliseren. Het 

terugdringen en streng aanpakken van criminaliteit is voor onze inwoners van belang. 

Aanrijtijden van alle hulpdiensten moeten binnen de gestelde norm blijven. Het doen van 

meldingen bij politie en wijkagent, door inwoners, moet sneller en efficiënter mogelijk gemaakt 

worden. 

 

MILIEU 

Beeldbepalende en als zodanig geregistreerde bomen moeten wij behouden. Kaalslag, zonder 

vergunning, moet hard worden bestraft. Het milieu bewustwordingsproces, van vooral 

kinderen en onze inwoners moet worden verbeterd, o.a. door voorlichting etc. Het behouden 

van een goede waterkwaliteit/kwantiteit in zowel grond als oppervlaktewater is van groot 

belang en moet worden gewaarborgd. Voor bewuste vervuiling van het oppervlaktewater, 

moet een snellere opsporingsmethode worden onderzocht en strenger gecontroleerd. De 

gemeentelijke organisatie heeft een duidelijke voorbeeldrol m.b.t. het milieubewust gebruik 

van water en energie. De nieuw/verbouwing van het gemeentehuis is de ideale gelegenheid 

om dit voornemen daadwerkelijk in praktijk te brengen. Gemeentebelangen Epe ondersteunt 

het principe, dat de vervuiler betaalt.  

 

OPENBAAR GROEN 

Wij zijn er voorstander van, dat onze toeristische gemeente er netjes uitziet, v.w.b. de 

aanwezig beplanting/groen. Voor het beheer van groen in eigen tuin streven wij een grotere 

vrijheid na. Natuurlijk mag men niet zonder vergunning bomen en beschermde gewassen 

weghalen. Indien er vrees voor gevaar en overlast is, moet de inwoner, na overleg met  

verantwoordelijke, de gevaarlijke situatie kunnen opheffen. 

 

AFVAL 

Het gescheiden inzamelen en de verwerking van afval is van belang voor onze leefbaarheid. 

Voor hergebruik van afval, dient de burger gestimuleerd te worden. Het gratis kunnen 

inleveren/storten door eigen inwoners, van tuinafval moet wat ons betreft blijven. De 

gemeentelijke deelname in het afvalverwerkingsbedrijf Circulus moet tot doel hebben: 

verlaging van tarieven, het tijdig ophalen en verwerken van huisvuil. Gemeentebelangen Epe 

is er voorstander van om te trachten meer gemeenten te laten participeren in Circulus en 

hierover goede en sluitende afspraken te maken. Het invoeren van Diftar zullen wij niet 

ondersteunen, indien hiervoor geen goede en dringende argumenten zijn. 
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ECONOMIE 

 

FINANCIËN 

 

Wij vinden, dat de financiële reserves van onze gemeente onaangetast moeten blijven. De 

toekomst blijft toch wat onzeker en wij moeten dus ‘de hand op de knip’ houden. Een sluitende 

begroting is voor ons van zeer groot belang. OZB en andere gemeentelijke belastingen kunnen, 

met de inflatiecorrectie, worden aangepast. Wij zijn in principe tegen substantiële 

belastingverhogingen. Eventuele extra uitgaven voor prestigeprojecten zullen wij bestrijden. 

Het bestaande subsidiebeleid moet voortdurend worden getoetst op efficiëntie en noodzaak. 

Overschrijdingen van geplande uitgaven zijn in de komende bestuursperiode niet acceptabel.  

 

WERKGELEGENHEID 

 

Het in stand houden van de werkgelegenheid en het uitbreiden hiervan heeft, wat ons betreft, 

een zeer hoge prioriteit. Aankopen van goederen en diensten door de gemeentelijke 

organisatie dient zeker, in eerste instantie, bij plaatselijke bedrijven te gebeuren. Wij als 

gemeentelijke organisatie staan ten dienste van onze ondernemers. Regeldruk naar 

ondernemers door de gemeentelijke overheid, moet waar mogelijk afnemen. Wij zijn een sterk 

voorstander, om als college/raad regulier overleg met het bedrijfsleven te hebben, zodat 

knelpunten snel en adequaat kunnen worden aangepakt. De gemeente moet zorgen voor een 

goed vestigingsklimaat. Werkgelegenheidsprojecten voor jongeren en ouderen moeten 

worden gestimuleerd en succesvol zijn. Onderwijsprojecten in de vorm van bedrijfsscholen 

zullen wij waar mogelijk ondersteunen. De gemeente moet een actief beleid gaan voeren om 

bedrijven naar onze gemeente te krijgen. 

 

BEDRIJFSTERREINEN 

 

Beschikbaarheid van voldoende industriegronden is een noodzaak, wel past hier 

voorzichtigheid. Het ondersteunen van industrie, handel en middenstand is voor ons van groot 

belang. Het behouden van succesvolle bedrijven is voor ons een ‘must’ hiervoor zal géén 

inspanning te veel zijn. Er moet door regelmatig overleg met het bedrijfsleven, een klimaat 

van vertrouwen ontstaan, tussen bedrijfsleven en gemeentelijke overheid. 

 

MIDDENSTAND 

 

Kijkend naar de investeringen m.b.t. revitalisatie van de dorpskernen, zijn de winkels hierin 

een onmisbare factor. Ook hier is regelmatig overleg met middenstand en gemeentelijke 

overheid geen overbodige luxe. Wij zijn een toeristisch dorp en winkels hebben een 

aanzuigende werking naar de kernen. Voldoende gratis parkeergelegenheid voor onze 

inwoners en de toeristen is belangrijk voor het succes van de middenstand. Voldoende horeca 

geeft een gezellig beeld aan de kernen en dit moet waar mogelijk gestimuleerd worden. Het 

gratis parkeren is voor Gemeentebelangen Epe géén discussie nu niet, en ook niet op langere 

termijn. Wel kan het nodig zijn, om op bepaalde plaatsen en bepaalde tijden, een blauwe zone 

in te stellen. Ook hier is dan controle vereist. 
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TOERISME EN RECREATIE 

 

De ontwikkeling van de gemeente als toeristische trekpleister, verdient grote aandacht. Veluwe 

op 1 is hiervan één van de lopende acties. Verder is er een toeristisch platform, die de belangen 

kan behartigen van de recreatie- en horecaondernemers. Wel is het zaak, dat iedere 

ondernemer, die werkzaam is op het toeristische vlak, hierin wordt meegenomen. Er moet 

draagvlak komen voor de werkzaamheden van het toeristisch platform. Kwalitatief/kwantitatief 

uitstekende accommodaties kan de toerist doen besluiten te kiezen voor onze gemeente. Wij 

zijn wel voorstander van kleinschalige recreatiebedrijven. Ontwikkelingen op het gebied van 

toeristische attracties zullen wij ondersteunen. Uitbreiding van bestaande recreatieve bedrijven 

moet, onder te stellen voorwaarden, mogelijk zijn. De toeristenbelasting moet wat ons betreft 

niet verhoogd worden, anders dan de indexering. Een digitaal representatief informatiepunt 

is, wat ons betreft, belangrijk voor de bevordering van het toerisme. Een kleinschalig 

informatiepunt waar toeristen binnen kunnen lopen, heeft onze steun. De balans tussen 

natuurwaarde en toerisme mag, wat ons betreft, niet verstoord worden. Het verkeersluw 

maken van bepaalde delen van de Veluwe kan onze goedkeuring krijgen, mits deze gebieden 

goed bereikbaar blijven. Voldoende ontspanningsmogelijkheden, in een fraai buitengebied en 

voldoende overnachtingsmogelijkheden staan wij voor. Ook willen wij een goede 

samenwerking o.a. op toeristisch gebied met alle buurgemeenten. Niet tegen, maar met 

elkaar, kan de Veluwe op No. 1 brengen. Wij willen een beleid vaststellen voor evenementen 

in onze gemeente, ter voorkoming van ongevallen en overlast. Bij het binnenhalen van 

verantwoorde evenementen moet het mogelijk zijn, onder voorwaarden, om op korte termijn 

een vergunning af te geven. De richtlijnen nu en in de toekomst voor het ‘kamperen bij de 

boer’ en ‘bed & breakfast’, dienen gecontroleerd te worden. Ook mag het niet zo zijn, dat door 

minder richtlijnen bij bijvoorbeeld ‘kamperen bij de boer’ de toeristen massaal de officiële 

campings gaan mijden.  

 

AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN 

 

De nog overgebleven agrarische bedrijven willen wij graag behouden. Wel zullen wij toezien 

of de gezondheidsaspecten voor zowel mens en dier in deze bedrijven zijn gewaarborgd. Wij 

zijn géén voorstander van de z.g. ‘Megastallen’. Agrarische bedrijven willen wij, onder 

voorwaarden, niet ‘op slot’ zetten. 

 

DIERENWELZIJN 

 

Wij zijn een beschaafd land en willen geen misstanden in slachterijen en andere bedrijven 

waar dieren leven, dan wel humaan/zonder stress en pijn geslacht moeten worden. 

Dierenmishandeling moet wat ons betreft streng worden gestraft. 

 

GROTE WINKELKETENS 

 

Om onze dorpscentra levendig te houden willen wij dat de middenstand zich hier vestigt. Grote 

winkelketens willen wij, indien gewenst, aan de randen van de dorpen, denk aan bevoorrading, 

parkeerproblematiek etc. 
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AANSPREEKPUNT ONDERNEMERS 

 

Onze fractie is voornemens om één persoon aan te wijzen als contactpersoon van de 

ondernemers in onze gemeente. 

Wij vinden het van groot belang om als politieke partij nog dichter bij onze ondernemers te 

staan. 

 

WINKELOPENSTELLING OP ZON- FEESTDAGEN 

 

Wij zijn een toeristische gemeente en willen de Veluwe op 1. Daarom is het van belang, de 

toerist zoveel mogelijk te faciliteren. Wij zijn daarom van mening dat winkelopenstelling flexibel 

zou moeten zijn. 

 

GLASVEZEL IN HET BUITENGEBIED 

 

Voor bewoners en bedrijven, zeker ook in het buitengebied, is een snelle digitale verbinding 

essentieel. Wij zullen alles in het werk stellen om het gebruik en de aanleg van glasvezel of 

andere snellere internetverbindingen, te promoten. 
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LICHAMELIJK EN GEESTELIJK WELZIJN. 

 

SPORT 

 

Gemeentebelangen Epe is voorstander van ondersteunend sportbeleid. 

Zelfwerkzaamheid/zelfredzaamheid is hierbij natuurlijk onontbeerlijk. Privatisering van veel 

verenigingen is al aan de orde. In stand houden van accommodaties, die hun waarde bewezen 

hebben, zal voor ons heel duidelijk wel een doel zijn. Het inrichten van de multifunctionele 

ijsbaan in de wijk ‘De Klaarbeek’ blijven wij volgen. Eventuele verplaatsing van sportvelden 

moet gemeentelijk breed worden bekeken en overwogen, in goede samenspraak met 

betrokken besturen en organisaties/sportverenigingen. De steun aan geëigende sporten kan 

gehandhaafd blijven, het is wel zaak, om andere sportactiviteiten ook in dit beleid als 

volwaardig mee te nemen. Het op een verantwoorde wijze verdelen van sportaccommodaties 

over de dorpen, heeft onze sterke voorkeur. De exploitatie van sportverenigingen moet 

sluitend zijn en vooral blijven. Mogelijke samenwerking met andere gemeenten op het gebied 

van sport juichen wij toe. 

 

CULTUUR 

 

Cultuur is voor onze samenleving van grote waarde. Een eerlijke en evenwichtige verdeling 

van de daarvoor voorhanden middelen heeft onze aandacht. Het bekende concept ‘Kulturhus’ 

in de dorpen en daarmee zoveel mogelijk deelname van geëigende organisaties en 

verenigingen, is voor ons van belang. Nieuwe initiatieven op het gebied van kunst en cultuur 

vinden wij waardevol en zullen wij, onder voorwaarden, ondersteunen. Het toegankelijk maken 

voor iedere inwoner van onze gemeente, voor cultuuruitingen in de breedste zin van het 

woord, moet mogelijk gemaakt worden. Het gebruik van een ‘Kulturhus’, moet voor alle 

verenigingen en organisaties betaalbaar zijn en blijven. 

 

ONDERWIJS 

 

Wij blijven ons inzetten voor kwalitatief/kwantitatief goed onderwijs in onze gemeente. Wij 

streven naar financieel gezonde, kleinschalige, betaalbare, basisscholen en het behoud 

hiervan. Het moet wel financieel verantwoord zijn, deze keuze hebben wij nu op afstand gezet. 

Het onderwijs, zo vinden wij, kan altijd verbeterend/vernieuwend zijn. Goed onderwijs en een 

brede schoolvorm, is voor onze jeugd van belang. Wij willen, dat de gemeente diverse 

schooltypes en vormen blijvend kan aanbieden. Wij verwachten, dat alle scholen, indien 

mogelijk, multifunctioneel gebruikt kunnen worden. De verkeersveiligheid rondom scholen laat 

te wensen over. Veel ouders brengen de kinderen met de auto, dat geeft overlast en soms 

gevaarlijke situaties, voorlichting hierover zou op zijn plaats zijn. Scholen en ook de ouders, 

hebben een voorbeeldfunctie. De ouders en de school moeten kinderen normen en waarden 

bijbrengen. Daarnaast is het van belang voor scholen en ouders om de kinderen bewust te 

maken van milieu, energie en de natuur. 

 

 

 

 

 

 



 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 GEMEENTEBELANGEN EPE 

 

10 
 

BEVOLKING 

 

JONGEREN 

 

De gemeente dient aandacht te hebben voor onze jongeren. Het dagelijks bestuur van de 

gemeente zal regelmatig met jongerengroeperingen overleggen, wat er leeft en waaraan 

behoefte is. Adviezen van jongerenorganisaties moeten serieus genomen worden. Eigen 

verantwoordelijkheid van jongeren dient gestimuleerd te worden. Overlast/problemen met 

hangjongeren, moet besproken worden en indien nodig, hard aangepakt. Voorlichting door en 

voor ouders en op scholen over o.a. drugs, drank, seksualiteit is voor ons van belang. Het 

geven van verkeersvoorlichting behoort eveneens bij deze taken. Criminaliteit onder jeugdigen 

moet snel worden onderzocht en bestreden. Scholen en ouders moeten oog en oor hebben 

voor hun kinderen, met name over problemen m.b.t. ‘social media’ en loverboys. Scholen en 

ouders moeten er alles aan doen, om te zorgen dat jongeren de school met een diploma 

kunnen verlaten. 

 

OUDEREN 

 

Onze ouderen verdienen om met respect behandeld te worden. Het is een feit, dat komende 

jaren de bevolking van onze dorpen veroudert. Er zal blijvend aandacht moeten zijn voor de 

vergrijzing. Ouderen moet de gelegenheid worden geboden, om zo lang mogelijk in hun 

woning te kunnen blijven. Het levensloopbestendig wonen moet worden gestimuleerd. Tevens 

moet hiervoor beleid worden ontwikkeld. Voldoende kwalitatieve/kwantitatieve zorg is hierbij 

onmisbaar. WMO gelden dienen te worden geoormerkt, het gebruik voor andere zaken dan de 

zorg is wat ons betreft niet acceptabel. In Nederland en dus ook in Epe leven ouderen onder 

de armoedegrens. Deze z.g. ‘stille armoede’ moet z.s.m. in kaart worden gebracht en deze 

mensen moeten worden geholpen. Wij vinden, dat dit een plicht is van de overheid in dit rijke 

land. Voor dementerende/zieke ouderen moet adequate opvang aanwezig zijn, nu en in de 

toekomst. Wat ons betreft kunnen ouderen een actieve rol vervullen in de samenleving, zij zijn 

zeker waardevol. De diverse ouderenorganisaties kunnen op onze steun rekenen. De openbare 

ruimte moet geschikt zijn voor ouderen en anderen die slecht ter been zijn. 

 

MINDERHEDEN 

 

Het integreren in onze maatschappij is van belang voor minderheden, wij denken daarbij aan 

een goede inburgering. Zij moeten er zelf alles aan doen om dit zo snel mogelijk te regelen. 

Hierbij is het noodzakelijk dat zij de Nederlandse taal machtig zijn en dat zij onze normen, 

waarden en ook onze feestdagen respecteren. Criminele allochtonen dienen, net als alle 

Nederlanders gestraft te worden, zonder het bekende excuus van ‘discriminatie’. Illegale 

allochtonen dienen te worden uitgezet en mogen niet door het dagelijks bestuur van 

gemeenten worden geholpen. 
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SOCIALE ASPECTEN 

 

GEHANDICAPTEN/ZIEKEN 

 

In onze dorpen moet de infrastructuur zodanig zijn, dat men zich zonder problemen kan 

voortbewegen. Overleg tussen gemeente en specifieke belangenorganisaties moet zo zijn, dat 

men met enige regelmaat overleg heeft, over de problemen, die deze mensen dagelijks 

tegenkomen. Deze kwetsbare groep behoeft zorg, respect, liefde en aandacht. Wij hebben 

(de) zorg voor deze zwakkeren in onze samenleving. De zorg die hen toekomt is, wat ons 

betreft, gebaseerd op maatwerk. De openbare ruimte moet goed toegankelijk zijn, zonder 

hinderlijke obstakels. Indien gewenst, willen wij de voorzieningen voor deze kwetsbare 

mensen verbeteren en waar nodig uitbreiden. 

 

SOCIALE VOORZIENINGEN 

 

Wij zijn van mening, dat het vangnet sociale voorzieningen alleen hen toekomt, die het 

daadwerkelijk nodig hebben. Goede en efficiënte controles en evaluaties zijn noodzakelijk voor 

zowel betrokkenen als gemeente. De norm ‘goedkoop adequaat’ is in de zorg, wat 

Gemeentebelangen Epe betreft, beslist onvoldoende. Er moet ruimhartig gekeken worden naar 

de cliënt, die een zorgvraag heeft. Het z.g. ‘keukentafelgesprek’ mag wat ons betreft niet 

telefonisch worden afgehandeld. Wij zijn voorstander van een inloopspreekuur over de WMO. 

Er moet ter plaatse goed gekeken worden naar de behoefte en urgentie. Het moet mogelijk 

zijn, dat tijdens dit gesprek, familie aanwezig kan zijn. Misbruik van sociale voorzieningen dient 

streng gestraft te worden. Goede, transparante en eerlijke voorlichting vanuit de overheid naar 

cliënt is van wezenlijk belang, zeker bij almaar wisselende regelgeving vanuit de Rijksoverheid. 

 

VRIJWILLIGERSWERK/MANTELZORG 

 

Het uitreiken van de vrijwilligersprijzen, tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie, op een 

prominente plaats in het gemeentehuis, is een niet meer weg te denken activiteit. Wij zijn 

van mening, dat vrijwilligerswerk en de mantelzorg meer gewaardeerd kan worden. Vele 

vrijwilligers in onze gemeente zijn dagelijks op pad om, geheel belangeloos, werkzaamheden 

van allerlei aard uit te voeren. Wij stellen voor om beleid te maken m.b.t. de financiering van 

cursussen, voor zowel vrijwilligers als mantelzorgers. Deze cursussen moeten 

vanzelfsprekend aansluiten bij de, door vrijwilligers/mantelzorgers uit te voeren, 

werkzaamheden. 

 

OUDERENZORG 

 

Wij zijn van mening, dat de ouderenzorg nog steeds, te wensen over laat. Wij willen, dat onze 

ouders/ouderen goed verzorgd worden, immers wij zijn één van de rijkste landen van de 

wereld. ‘Stille armoede’ bij ouderen is niet acceptabel. Ook aan de eenzaamheid van ouderen 

moet wat gedaan worden. 
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GEMEENTE 

 

 

EXTERNE ADVIESBUREAUS  

 

Kijkend naar de nieuwe, goed opgeleide ambtenaar, is het nu extra zaak om eerst intern te 

zoeken, welke kennis over een onderwerp, dat uitbesteed zal worden, in huis aanwezig is. 

Uitbesteden was in het verleden soms een oorzaak van het ontlopen van [politieke] 

verantwoordelijkheid. Het geld is immers gemeenschapsgeld en hiermee moet voorzichtig 

worden omgesprongen. Veel in te huren bureaus hebben nog steeds, naar onze mening té 

hoge tarieven. Hier moet goed naar gekeken worden, indien uitbesteden niet te voorkomen 

is. 

‘Overwerk’ is, wat ons betreft, een goede optie om werkzaamheden van goede kwaliteit te 

leveren en op tijd af te krijgen. Voor het inhuren van externe partijen zijn, volgens ons, drie 

offertes nodig. Plaatselijke bedrijven hebben, wat ons betreft, voorrang, mits de 

kwaliteit/kwantiteit en prijs hierbij niet in het gedrang komt. Een goed 

opleidingsplan/beloningsstructuur voor ambtenaren kan onnodig verloop tegengaan. Het zal 

de kwaliteit/kwantiteit van de werkzaamheden en daarmee de arbeidsvreugde kunnen 

verhogen. Ook het hebben van een goede werkplek is essentieel. 

 

COLLEGE 

 

Het duale stelsel is niet in alle opzichten succesvol. In de crisistijd vonden wij het 

gerechtvaardigd om meer wethouders aan te stellen. In de komende bestuursperiode vinden 

wij dat drie (3) fulltime wethouders bij een inwoneraantal van ca. 32.000 voldoende moet zijn, 

tenzij er moverende redenen zijn om hiervan af te wijken. De raad heeft een beslissende stem, 

daar waar het gaat om bestuurlijke vernieuwing. Vooraf aan de komende bestuursperiode 

zullen wij de nieuwe raad voorstellen doen m.b.t.  vergadermethodieken. Het college dient 

zich transparant op te stellen naar de burger. Gevraagde informatie moet, wat ons betreft, 

gewoon worden verstrekt. Onnodige/herhalende ‘WOB’ verzoeken moeten kritisch bekeken 

worden en, indien nodig, op gegronde reden worden afgewezen. Vergunningen, moeten wat 

ons betreft, binnen de daarvoor geldende tijd worden afgegeven. Reactie op correspondentie 

dient binnen de geldende termijnen te worden afgehandeld. Mocht dat niet lukken, dan dienen 

burgers hierover zo spoedig mogelijk te worden bericht. Correspondentie vanuit de 

gemeentelijke organisatie dient voor de burger leesbaar/begrijpelijk te zijn. Jargon moet, waar 

mogelijk, worden vermeden. Collegeleden dienen gemakkelijk bereikbaar te zijn, bijvoorbeeld 

door te houden spreekuren in de dorpen.  
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DUURZAAMHEID 

 

Duurzaamheid is een veel gebruikte term, het lijkt op een toverwoord.  Echter, dat is het wat 

ons betreft, zeker niet. Het is wel een veelomvattende term. 

 

Onze generatie is zich meer en meer, van zijn verantwoordelijkheid bewust, daar waar het 

gaat over milieu, gebruik van fossiele brandstoffen, het gebruik van door de aarde geleverde 

andere grondstoffen en uitstoot van schadelijke stoffen. 

 

In onze Westerse wereld zijn wij, al op betrekkelijk geringe schaal, bezig om naar andere 

energievormen te kijken en onze afvalstromen in te perken. Er is nog veel te doen aan 

bewustwording van de wereldbevolking. Het spreekwoord “verbeter de wereld en begin bij 

jezelf” snijdt hier zeker hout.  

 

Wij zijn er voorstander van om afvalstromen te beperken, en dat is eigenlijk eenvoudig te 

doen. Verder zijn wij voorstander van, om niet alleen en uitsluitend te kijken naar windenergie 

en het overal, te pas en te onpas, windmolens te plaatsen. Zonne energie en ook 

stromingsenergie, denk aan de IJssel, zijn voor ons nog onontgonnen gebieden. 

 

Wij zijn er voorstander van om scholen lessen te laten geven, op zowel basis- als voortgezet 

onderwijs over dit onderwerp. Dit, om zo de jongeren in alle opzichten milieu bewuster te 

maken en hen mee te laten denken over energievormen en het inperken van afvalstromen 

etc. etc. 
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GEMEENTELIJKE HERINDELING 

 

De Rijksoverheid heeft een aanvang gemaakt met het herindelen van gemeenten. In de vorige 

kabinetten werd gesproken over de ideale vorm en grootte van gemeenten. Deze zouden een 

inwonertal moeten hebben van 100.000 plus. Dit getal werd later weer wat afgezwakt. Wij 

vinden, dat college en raad, in dit proces, samen op moeten trekken en de regie over dit 

proces in eigen hand moeten houden. Deze herindeling zal zeker bij onze gemeente aan de 

orde zijn. Wij hebben een goed financieel beleid en hebben een goede samenwerking o.a. met 

Apeldoorn. Gemeentebelangen Epe is er voorstander van om, met andere buurgemeenten, in 

gesprek te gaan en te kijken of deze zich bij ons kunnen voegen. Wij willen immers een 

zelfstandige gemeente blijven, indien dit op termijn mogelijk/wenselijk is. Wij vinden zeker 

niet dat wij dit proces op zijn beloop moeten laten. 

 

DIVERSEN 

 

VOORLICHTING 

 

Voorlichting naar onze inwoners moet in alle opzichten, helder en duidelijk zijn. Het onnodig 

gebruik van jargon is verwerpelijk. Problemen moeten, waar mogelijk, gewoon worden 

benoemd en op een goede/snelle manier worden aangereikt aan onze inwoners. De 

schrijvende pers moet, te allen tijde, goede mogelijkheden hebben om verslag te kunnen doen 

van het gemeentelijk wel en wee, dit zowel binnen- als buiten de raadszaal. Het moet mogelijk 

zijn voor alle inwoners om te kijken en te luisteren naar de commissie- en raadsvergaderingen. 

Ook moet men de ‘oude’ commissie en raadsvergaderingen kunnen terugzien. Wij zijn 

voorstander van een digitaal, in details uitgewerkt, verslag van de raadsvergaderingen. Verder 

wensen wij een digitale koppeling, om het verslag snel, goed, en efficiënt beschikbaar te 

hebben. Hiernaar moet  in 2018 een onderzoek worden gestart. De publieksvoorlichting moet 

goed zijn, inwoners moeten gemakkelijk toegang hebben tot voor hen toegankelijke dossiers. 

Ouderen zonder computer, laptop, I-Pad etc. moeten eveneens toegang hebben tot de 

faciliteiten van de gemeente. In de nabije toekomst is het zaak, dat de gemeente geheel 

digitaal wordt. Alle gevraagde stukken, die openbaar zijn, moeten bij de publieksbalie voor alle 

inwoners toegankelijk en aanwezig zijn. 

 

REGIO 

 

Gemeentebelangen Epe ondersteunt de samenwerking met diverse omringende gemeenten 

en de ‘Stedendriehoek’. Vanzelfsprekend dienen samenwerkingsverbanden een ‘win-win’ 

situatie te hebben. De ‘Stedendriehoek’ mag, wat ons betreft, geen ‘vierde bestuurslaag’ 

worden. Regionaal samenwerken kost geld, daarvan zijn wij ons bewust. Wel vinden wij dat 

onze gemeente voldoende [bestuurlijke] invloed moet hebben op de financiën van 

samenwerkingsverbanden. Onze gemeente kan/mag niet de dupe worden van financieel 

wanbeleid bij samenwerkingspartners. Ook moeten de af te dragen gelden aan deze 

organisatie(s) binnen ons budget vallen. Mocht dat beslist niet het geval zijn, dan is een exit 

één van de mogelijkheden. 
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Voor meer informatie/inlichtingen, andere zaken of aanmelding als lid van Gemeentebelangen 

Epe kunt u zich richten tot: 

 

Het secretariaat: Postbus 55   8170 AB-Vaassen 

 

Onze website: www.gemeentebelangen-epe.nl 

 

Facebook: Gemeentebelangen Epe 

 

Twitter: #GbelangenEpe 

 

 

Fractie Gemeentebelangen Epe: 

 

 

-Kosten lidmaatschap: [dit kan tussentijds worden aangepast] 

 

-leden per jaar:  Euro 20,- 

 

 

Bestuursleden: 

-Voorzitter: I.P. van Aperen   06/21 88 55 38 

-Penningmeester: I.P. van Aperen a/i idem 

-Secretaris/secretariaat: F.P.W.J. Surink 06/47 25 43 00  

 

Bankrelatie: ING 

 

-Bankrekening: NL93 INGB 000 108 0672 

 

KvK nummer: 40104621 

 

Oprichtingsdatum: 

-11 november 1993  - 25 jarig bestaan 11 november 2018 
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Kandidatenlijst Gemeentebelangen Epe [verkiezingen 21 maart 2018] 

 

 

1. G.J.J. (Jan) van Limburg m 

 

 

2. T. (Taco) Hoppener m 

 

 

3. I. P. (Igor) van Aperen m 

 

 

4. F. P.W.J. (Frank) Surink m 

 

 

5. H.J. (Hennie) Eggink v 

 

 

6. W.J. (Wim) Stegeman m 

 

 

7. C. (Cees) Elenbaas m 

 

 

8. M.E. (Maureen) Wellens v 

      

 

    

 

     

 

 


