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Voor het CDA is de lokale politiek een belangrijk  middel om wonen, werken en verblijven in 
de gemeente Epe aangenaam te maken.  Daarbij kiezen we voor een  praktische aanpak. 
We gaan niet uit van grootse idealen of van  een maakbare samenleving, maar van de kracht 
van samen oplossingen bedenken en die uitvoeren.  
In dit verkiezingsprogramma benoemen we de thema’s die wij de komende vier jaar 
belangrijk vinden voor onze gemeente. We geven aan wat we willen bereiken als CDA Epe. 
Dit doen we in de raadszaal, waar alle belangen en wensen tegen elkaar afgewogen worden. 
Dit doen we natuurlijk ook buiten op straat, in gesprek met verenigingen, instellingen en 
bedrijven. Maar ook in gesprek met andere gemeenten, de provincie en vertegenwoordigers 
van het Rijk als dit nodig is. Het CDA heeft lokaal maar ook provinciaal en landelijk korte 
lijnen. Dit is een groot voordeel van een landelijke politieke partij. 
 
 

  

Inleiding 
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Centraal in ons denken en handelen staat  de C. Het CDA zet zich in voor een samenleving 
waarin de Bijbelse uitgangspunten van vrede en recht voor iedereen  vorm krijgen. Die 
uitgangspunten krijgen vorm in christelijke waarden en tradities. Die gaan over geluk, 
veiligheid, respect, goed zijn voor een ander en verantwoordelijkheid nemen. 
De C is onmisbaar in de meningsvorming en in het handelen van het CDA en vormt onze 
basis. De waarden waar het CDA voor staat zijn waarden die breed gedeeld worden en die 
diep verankerd zijn in onze maatschappij. Iedereen die zich hier in herkent is welkom bij het 
CDA. Dat betekent niet dat mensen met een andere geloofsrichting of niet-gelovigen niet 
welkom zijn bij het CDA. Zeker niet, heel veel mensen die zich niet christen voelen en 
noemen voelen zich thuis bij het CDA. De waarden waar het CDA voor staat zijn waarden 
van heel veel mensen.  
Voor het CDA is de samenleving, waar elk van ons als individu deel van uitmaakt heel 
belangrijk. Het CDA gaat uit van wat mensen kunnen en wat mensen kunnen doen voor 
elkaar, verspreide verantwoordelijkheid. We voelen ons betrokken bij kwetsbare mensen en 
bij de organisaties en groepen die hen ondersteunen, bijvoorbeeld het repaircafé, de 
hospice, stichting  Koppel-SWO/E, stichting Present,  en stichting de Ontmoeting. Allemaal 
organisaties die ervoor zorgen dat mensen op hun plek komen en zich gelukkig kunnen 
voelen. Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen, solidariteit, belangrijk. 
 
Het CDA voelt zich ook geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. We zijn geen bezitters van 
het stukje aarde waarop we wonen, maar rentmeesters. We voelen verbondenheid tussen 
generaties, zowel in het verleden als naar de toekomst toe. Daarom moeten we verder kijken 
dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is en zoeken naar 
mogelijkheden om een betere samenleving achter te laten aan onze kinderen. 
 

 
 
Als College en raad hebben we de afgelopen vier jaar onderstaande doelen bereikt, elk in de 
eigen rol. Het CDA heeft deel genomen in het College en daarmee mede invulling gegeven 
aan de uitvoering van het afgesproken Collegeprogramma. 
Er is samen met ondernemers een Economische Visie en Actieplan opgesteld en samen met 
belangenvertegenwoordigers is de nota Minimaal Rondkomen in Epe inclusief Actieplan 
opgesteld. 
 
Vanuit haar plek in de raad heeft het CDA kritisch toegezien op de uitvoering van het beleid 
en dit waar nodig gecorrigeerd of vernieuwd met moties en amendementen, vaak in 
samenwerking met andere partijen, want besturen doe je nooit alleen! 
De afgelopen jaren heeft het CDA zich ingezet voor álle bewoners van de gemeente Epe. Dit 
heeft tot vele besluiten geleid, een selectie hiervan is hieronder opgenomen. 
 
Actief in Epe 
- Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is operationeel als aanspreekpunt voor jeugd en 
gezin en werkt goed. 
-  De subsidie voor stichting Leergeld is structureel geworden. 
- De praktijkgerichte stage met een maatschappelijke component is structureel ingevoerd bij 
scholengemeenschap RSG. 
- Buurtsportcoaches zijn actief bezig om inwoners te laten bewegen. 
- De Wieken en de Koekoek zijn gefuseerd, wat leidt tot kostenbesparing. 
- De vernieuwde Hezebrink is klaar en in gebruik genomen door bewoners van Emst en 
daarbuiten. 
- Mijnbuurtje.nl is gestart als een initiatief om buurten te verbinden. 

Wat hebben we al bereikt? 

Waar staat CDA Epe voor? 
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- Het Montessorionderwijs in Vaassen is behouden gebleven door een fusie met de 
Geerstraatschool. 
 
Zorg en opvang 
- Koppel en SWOE zijn gefuseerd tot één welzijnsorganisatie, waardoor dienstverlening 
verbetert. 
- Grote stappen zijn gemaakt in de uitvoering van de participatiewet door de oprichting van 
Lucrato. 
- In de gemeente zijn er twee locaties met verpleeghuisbedden (St Anthoniehof en 
Speulbrink) bij gekomen. 
- Het CDA heeft actieve praktische ondersteuning verleend bij de oprichting van het hospice 
in Oene. 
- De starterslening is blijvend geworden. 
 
Ruimte en wonen 
- De vernieuwing van de centra van Epe en Emst zijn voltooid. Hetzelfde geldt voor het 
dorsplein in Oene. In Vaassen zijn de centrumplannen gemaakt en gelden vrijgemaakt voor 
realisatie in 2018. Het CDA heeft een motie ingediend over de evaluatie van de 
verkeersstructuur van het centrum van Vaassen. 
- De woonwijk Klaarbeek is grotendeels gereed en wordt op afzienbare termijn voltooid. 
- Het verzorgingshuis de Klaarbeek heeft zijn nieuwbouw gerealiseerd waardoor het een 
toekomstbestendige voorziening is. 
- Er zijn verschillende 30 km en 60 km zone’s ingevoerd ter bevordering van de 
verkeersveiligheid. 
 
Epe op orde 
- Er is een nieuw reclame- en bewegwijzeringsbeleid vastgesteld, wat zorgt voor minder 
verrommeling van het straatbeeld. 
- Er zijn nieuwe bushaltes aan de rondweg gerealiseerd na een initiatief van het CDA. 
- De parkeerproblemen bij EZC zijn opgelost na een initiatief vanuit het CDA. 
- Het wijkgebouw Burgerenk is rolstoelvriendelijk gemaakt. 
- Het onderhoud van de rotondes is overgenomen door particuliere initiatieven. Goed 
onderhoud en promotie komen hiermee samen. 
- In de herfst worden bladkorven geplaatst die ook regelmatig geleegd worden. 
 
Duurzaamheid 
- Er is een fonds ingesteld voor duurzaamheidsinitiatieven. 
- Het gemeentehuis en enkele scholen zijn voorzien van zonnepanelen. 
- In de buurt Enkweg is het regenwater afgekoppeld als duurzaamheidsmaatregel. 
- Er is één contactpersoon binnen de gemeente voor ondernemers gekomen. 
- De gemeente houdt in haar aanbesteding rekening met lokale ondernemers  
 
Toezicht en handhaving 
- Er is een jaarlijks overleg met politie en brandweer ten aanzien van de 
veiligheidsrapportage en prioriteitsstelling vanuit de gemeenteraad. 
- De brandweerkazerne in Epe is gerealiseerd. 
- De brandweerkazerne in Oene is gemoderniseerd en behouden. 
- Buurtbemiddeling is een activiteit van de gemeente geworden 
 
Bedrijvigheid 
- In samenwerking met het bedrijfsleven is een breed gedragen economische visie opgesteld 
om de lokale economie te versterken.  
- ‘EpeScoort’ is opgestart als een initiatief in het lokale bedrijfsleven om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. 
- Epe is volgend jaar samen met Voorst gastheer van het congres van de CleanTech regio, 
duurzaamheid blijft een belangrijk aandachtspunt. 
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Weer aan het werk 
- Er is een proactieve aanpak om niet-actieve mensen te activeren deel te gaan nemen aan 
het arbeidsproces. 
 
Bestuur en organisatie 
- Er is een plan en budget gekomen voor de renovatie en modernisering van het 
gemeentehuis. 
- Het ‘Klant Contact Centrum’ is gerealiseerd en scoort hoog in tevredenheidsonderzoeken, 
bewoners worden hierdoor sneller en beter geholpen door de gemeente. 
- Er is een digitaal burgerpanel ingevoerd waardoor de mening van inwoners gevraagd kan 
worden. 
- Vanuit de gemeenteraad heeft de raad van de Toekomst een aantal erg gewaardeerde 
inspraakavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden hebben inwoners aangegeven welke 
onderwerpen aandacht moeten hebben door de gemeente en de raad. 
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Het CDA vindt het van groot belang dat het gezin de veilige basis is voor kinderen en ouders. 
Van daaruit functioneren ze in hun sociale en maatschappelijke omgeving. Goede en veilige 
scholen horen hierbij, zoveel mogelijk in de buurt van de kinderen.  
De huidige samenleving verandert snel, de ontwikkelingen op technisch gebied volgen elkaar 
snel op. De scholen moeten kinderen opleiden tot inwoners die om kunnen gaan met deze 
snelle verandering en hier ook hun steentje aan kunnen bijdragen. Gezinnen die moeite 
hebben om hun plekje te vinden binnen de samenleving moeten zoveel mogelijk 
ondersteund worden, zodat er ook voor deze gezinnen een goede basis is. 
Belangrijke waarden voor het CDA is het leren omgaan met rechten maar ook met plichten. 
Waardering uiten en respect tonen spelen een belangrijke rol. Door het aanleren van deze 
vaardigheden leveren onze kinderen een constructieve bijdrage aan de samenleving. 
Hierdoor kunnen we een inspiratiebron voor elkaar zijn. Deze doelen kunnen bereikt worden 
met behulp van een stabiele opvoeding, een veilig houvast thuis en op school en voldoende 
opleidingsmogelijkheden. De gemeente zal dit moeten faciliteren. 
 

 
 

 
1. De gemeente Epe gaat investeren in een totaal schoolaanbod in de gemeente Epe. CDA 

Epe wil een middelbare school voor alle niveaus en een ondersteuningscentrum voor het 

1.1 Visie 

1.2 Programmapunten 

1. Opgroeien in Epe 



CDA Epe programma gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022 

8 

onderwijs . We investeren in de gebouwen van RSG, de van der Reijdenschool, het 
Mosterdzaadje en de Krugerstee. 

2. Het CDA ondersteunt de kleine schoolgemeenschappen. Scholen dragen bij aan de 
leefbaarheid van een gemeenschap. Als sluiting dreigt zal gekeken worden naar 
(beperkte) bestuurlijke schaalvergroting en aangepaste huisvesting van die scholen. 

3. Het CDA wil samen met de Stichting Leergeld zorgen voor financiële ondersteuning van 
kinderen op bijstandsniveau met als motto: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu 
meedoen is straks meetellen!” 

4. We hebben meer technisch opgeleide jongeren nodig, ook in Epe. De Clean Tech Regio 
en het ‘Platform Techniek Stedendriehoek’ geven hier invulling aan. 

5. Jongeren moeten beter weten welke bedrijven we in de gemeente hebben, welke 
beroepen uitgeoefend worden en wat ze daar doen. Dit kan door middel van het 
Roefelen of het inrichten van een stagecentrum. 

6. Succesvol ondernemerschap begint met goed onderwijs. Onderwijs en het bedrijfsleven 
hebben elkaar veel te bieden. Wij ondersteunen de initiatieven die door de RSG en het 
bedrijfsleven worden genomen om jongeren bekend te maken met het bedrijfsleven. De 
gemeente functioneert als aanjager en biedt ondersteuning. Het platform Techniek 
(PTS3H) speelt hierin een belangrijke rol en wordt actief ondersteunend. Ook Roefelen 
levert een belangrijke bijdrage. 

7. Het CDA vindt het belangrijk dat zorg voor een jongere door één zorgverlener wordt 
gecoördineerd en niet versnipperd is over meerdere partijen.  

8. Pesten op de sociale media en (game)verslaving zijn ongewenste ontwikkelingen. Het 
CDA wil dat de gemeente voorlichting op scholen aan ouders en aan kinderen en 
jongeren ondersteunt 

9. Het CDA vindt levensbeschouwelijk onderwijs in het openbaar onderwijs van groot 
belang. De mogelijkheden om dit te ondersteunen worden benut. 
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Het CDA hecht heel veel waarde aan het verenigingsleven. De leefbaarheid van de wijken 
c.q. dorpen en het welzijn van onze inwoners staat of valt met een bloeiend 
verenigingsleven. Sport-, welzijns- en culturele verenigingen, levensbeschouwelijke 
organisaties, Scouting en wijk- en buurtverenigingen zijn daarbij heel belangrijk. De 
gemeente dient het verenigingsleven te ondersteunen door te zorgen voor goede 
voorzieningen  en mogelijkheden voor training en coaching. Vrijwilligers zijn heel belangrijk 
voor de verenigingen en voor de buurt, ze zijn het belangrijkste kapitaal voor een buurt of 
vereniging. Ook het organiseren van evenementen draagt bij aan een prettige samenleving. 
Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en ontstaan waardevolle relaties. De gemeente Epe 
heeft een actieve band met Gronau, door contacten te hebben met mensen van deze  
verenigingen uit het buitenland, kunnen deze verenigingen elkaar ontmoeten. Hierdoor kan 
iedereen van elkaar leren, het beste uit Duitsland en het beste uit Nederland vult elkaar aan.  
Het herdenken van oorlogsslachtoffers en het vieren van onze vrijheid maakt onderdeel uit 
van onze cultuur. We vinden het belangrijk dat we dit met elkaar in stand houden.  
 
 

 
 

1. Er moet een garantiefonds komen voor nieuwe evenementen die een bijdrage 
leveren aan de sociale samenhang in de gemeente of de recreatie een positieve 
impuls geeft. In de opstartjaren van een evenement geeft de gemeente 
ondersteuning als door onvoorziene omstandigheden een evenement niet plaatsvindt 
of herhaald kan worden.  

2. De wijkvereniging Oosterhof, CVO en regio ‘72 worden ondersteund in hun plannen 
voor uitbreiding van de accommodatie Zichtstede.  

3. Wij vinden ondersteuning van de buurtsportcoaches erg belangrijk: ze spelen een 
belangrijke preventieve rol ten aanzien van de gezondheid van onze jeugd. Actieve 
deelname aan sportieve programma’s helpt om overgewicht te voorkomen. 

4. Het CDA wil niet dat er op het welzijnswerk bezuinigd wordt. 
5. Sociaal-culturele voorzieningen dienen ook toegankelijk te zijn voor mensen met een 

minimum inkomen 
6. De stedenband met Gronau stelt ons in staat kennis te nemen van het 

verenigingsleven over de grens en van elkaar te leren. De gemeente stelt inwoners 
jaarlijks in de gelegenheid om verenigingen uit Gronau te ontmoeten. 

 
  

2.1 Visie 

2.2 Programmapunten 

2. Actief in Epe 
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Het CDA hecht veel waarde aan goede zorg en opvang voor iedereen die dat nodig heeft. In 
dat kader is het belangrijk om de mogelijkheden die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) biedt ook dicht bij de mensen in de buurt te brengen. De professionals van Koppel-
SWO/E, Verian, de Passerel, de gemeente Epe en ook de casemanagers van de 
verzorgingstehuizen zijn hierbij betrokken. 
De transformatie van de jeugdzorg is nog in volle gang en moet nog verder gestalte gaan 
krijgen. Tijdens het transformatieproces is gebleken dat meer maatwerk nodig is. Met name 
in de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg moeten nog grote stappen gezet worden. 
Inwoners met een hulpvraag moeten van tevoren ingelicht worden over het gesprek, zodat zij 
tijdens het  keukentafelgesprek niet in verwarring worden gebracht en ook hulp kunnen 
inschakelen van iemand die hen in het gesprek bijstaat. Met elektronische communicatie kan 
snel en gemakkelijk contact gelegd worden tussen zorgvragers en  zorgverleners. Dit geeft 
rust aan alle partijen. Indien aanwezig wordt tijdens deze gesprekken ook aandacht gegeven 
aan de mantelzorgers. Mantelzorgers hebben een zware taak, maar zijn tevens onmisbaar 
voor veel mensen. Het CDA spreekt zijn waardering uit voor de mantelzorgers.  
 
De wijk- en buurtverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen. Ter bevordering van de 
leefbaarheid in de wijken is het belangrijk dat iedereen bij een centrale plek terecht kan met 
ideeën, vragen en problemen. Kleinschalige vormen van buurtzorg kunnen vaak sneller 
eerste zorg verlenen, bij voorkeur via “de wijkzuster terug in de wijk”.  Het kunnen “meedoen” 
en het voelen van verbondenheid is daarbij erg belangrijk. Net zoals bij het thema Actief in 
Epe, zijn hierbij vrijwilligers en mantelzorgers van groot belang. Ook wijkinitiatieven horen 
hierbij. 
Het CDA ziet dat de eenzaamheid in onze samenleving toeneemt. Nabuurschap kan verder 
bevorderd worden, waarbij zorg om je buur weer centraal komt te staan. Op die manier 
ontstaat een prettig leefbare samenleving. Het CDA is verder van mening dat daar waar dit 
niet mogelijk is, de gemeente altijd zal moeten zorgen voor een goed en adequaat vangnet.  
Gebiedsgericht werken zorgt voor een verdere samenhang in de wijk, gemeente en inwoners 
werken samen aan een betere buurt. Gebiedsgericht werken is nog volop in ontwikkeling en 
met name de sociale component moet verder ontwikkeld worden. 
De vorige raadsperiode zijn er veel vluchtelingen naar Nederland gekomen. Goede 
begeleiding ook na het eerste jaar is erg belangrijk. Het CDA vindt dat alleen het bieden van 
bed, bad en brood onvoldoende is. Snelle begeleiding en actief deelnemen aan de 
maatschappij is van groot belang voor een optimale inburgering. 
 

3.1 Visie 

3. Zorg en opvang 
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1. Het PlusOV is in de plaats gekomen van de Regiotaxi en goede afstemming moet 
nog plaatsvinden. Recent (augustus 2017) is het leerlingenvervoer erbij gekomen. De 
combinatie van de verschillende vervoersstromen moet verder geoptimaliseerd 
worden, inwoners mogen niet de dupe worden van organisatorische veranderingen. 

2. Het CDA vindt dat de mogelijkheden van vervoer in de regio door vrijwilligers dicht bij 
huis (het zogenaamde pantoffelvervoer) onderzocht moet worden. De vervoersdienst 
van de Kruimelschaar kan hier een belangrijke rol in spelen. 

3. Verbindingen tussen wijkverenigingen, wijkinitiatieven en scholen moeten tot stand 
gebracht worden, om zo samen de wijk tot bloei te brengen. Middels mijnbuurtje.nl 
worden gebiedsmanagers opgeleid om verbindingen in buurten tot stand te brengen. 
Mogelijk kan ook een samenwerking ontstaan tussen de jeugd en ouderen in de 
buurt.  

4. Vluchtelingen moeten goed begeleid worden zodat integratie sneller kan 
plaatsvinden. 

5. Eenzaamheid is een probleem wat zoveel mogelijk opgelost moet worden. Met deur 
tot deur acties wordt de eenzaamheid in kaart gebracht en daarna opgepakt door de 
hulpverleners. 

6. Elektronische communicatie tussen zorgverlener en zorgontvanger gebeurt steeds 
meer. Het is erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hier vertrouwd mee raken. 
Daarom moet de gemeente zorgen voor een goede begeleiding om hulpvragers met 
de apparatuur (tablets) vertrouwd te maken. 

7. De wachttijd voor een keukentafelgesprek moet verlaagd worden naar maximaal 3 
weken. Bij het verzoek tot een afspraak moet gewezen worden op de sociale kaart en 
de mogelijkheid om begeleiding aan te vragen. 

8. Het CDA wil dat er gestart wordt met een proef in een wijk, waarbij er weer een 
wijkverpleegkundige één middag in de week in het wijkgebouw aanwezig is. 

9. Het CDA vindt dat lichaams-gebonden zorg altijd door professionals verleend moet 
worden. Welzijnszorg kan wel door vrijwilligers worden gedaan.  

3.2 Programmapunten 
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10. Respijtzorg, waarbij mantelzorgtaken tijdelijk overgenomen worden door 
beroepskrachten of vrijwilligers, om zo de mantelzorger te ontlasten, moet dicht in de 
buurt gerealiseerd worden.  

11. Het CDA wil dat jeugdige mantelzorgers een openbare blijk van waardering krijgen. 
12. De Boskamp is nodig aan vernieuwing toe. Het CDA zal er op aandringen dat hierin 

stappen worden gezet.  
13. De indicatie moet gedaan worden door deskundigen met een medische achtergrond. 

De gemeente Epe zorgt voor voldoende beschikbaarheid van die deskundigen en de 
juiste protocollen. 

14. Ten aanzien van schulden en armoede is het van belang om goede begeleiding en 
maatjes in te zetten. Hiervoor is al een initiatief gestart in de vorm van lokale alliantie 
veilig financieel ouder worden.  

15. Mensen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Om te zorgen dat iedereen 
zolang mogelijk in zijn eigen huis kan blijven wonen zal de blijverslening ingevoerd 
worden.  

16. Het CDA ondersteunt de initiatieven de hospice in de Gemeente Epe en vindt het 
belangrijk dat er blijvend een hospice binnen de gemeente aanwezig is.  

 
.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
De gemeente Epe wil een gemeente zijn waar het niet alleen veilig is, maar waar ieder zich 
ook echt veilig voelt. Het veiliger maken van onze dorpen en ons buitengebied doen we met 
elkaar. Het bereiken van een veilige samenleving is een taak van de gemeente en daarnaast  
ook inwoners, ouders, scholen, (buurt) verenigingen, horeca en winkeliers, 
woningcorporaties en sportverenigingen. In een veiliger gemeenschap is iedereen 
aanspreekbaar op zijn gedrag en bijdrage. Het CDA wil zich in de komende collegeperiode 
vooral richten op het nemen van preventieve maatregelen. Immers voorkomen is altijd beter 
dan genezen. De gemeente pakt hier de regierol actief op en brengt mensen bij elkaar. 
Actieve preventie, gericht op het voorkomen van situaties in onze gemeente die een onveilig 
gevoel in de hand werken, heeft hoge prioriteit. Concrete en slagvaardige maatregelen, zoals 
het schoon en heel houden van straatmeubilair, snelle reparatie en het direct opruimen van 
rommel en troep. Kortom: het direct aanpakken en oplossen van alles wat verslonzing en 
vervuiling bevordert, is de standaardwerkwijze van de diensten binnen de gemeente.  
 
Met de inzet op preventie willen wij ons speciaal gaan richten op doelgroepen. Deze zijn: 
- Jeugd en jongeren. Het CDA wil de jongeren beter betrekken bij preventieve 

maatregelen in het kader van veiligheid. Projecten hierbij zijn uitgebreide 
voorlichtingscampagnes op de scholen over drugs- en alcohol. De afgelopen jaren is 
hierop al ingezet in regioverband. Dit wordt samen met de jongeren verder uitgebouwd. 

- Huiseigenaren. Ook de huiseigenaren worden beter betrokken bij het veiligheidsbeleid 
van de gemeente. Het aantal woninginbraken moet fors verminderen! Het CDA is van 
mening dat de huiseigenaren steeds meer moeten gaan investeren in het keurmerk 
Veilig Wonen. De gemeente zal dit ondersteunen door middel van een goede 
communicatie.  

- Families, ouderen, verkeersdeelnemers. Hier willen we waar nodig specifieke 
preventiemaatregelen nemen. Wij denken hierbij aan het bestrijden van huiselijk geweld. 
Dit heeft hoge prioriteit voor het CDA. Hier moet veel meer in regioverband gedaan 
worden aan preventie. Verder is het van belang dat we goed communiceren over 
veiligheid en de specifieke groepen hierbij goed betrekken, zodat we gezamenlijk kunnen 
werken aan een goede veiligheid. De inzet van Burgernet heeft zijn waarde bewezen en 
zal de komende periode verder uitgebouwd moeten worden. Inwoners kunnen hierdoor 
gemakkelijk gewaarschuwd worden voor onveilige situaties. 

 
De overheid is verantwoordelijk voor het gezag in de openbare ruimte. Daartoe is een 
adequate politiezorg noodzakelijk. Wijkagenten en bijzondere opsporingsambtenaren 
(BOA’s), die als spil fungeren in de samenleving en het gemeentelijk netwerk, zijn daarbij 
onmisbaar. Hun functies zijn erg belangrijk en mogen niet verdwijnen. 
 

4.1 Visie 

4.Leefbaar en veilig 
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1. Het CDA wil dat de wijkagent voor een ieder zichtbaar en herkenbaar is in de wijk en dat 

hij snel en gemakkelijk te benaderen is. 
2. De gemeenteraad moet minimaal één keer per jaar overleg voeren met de politie. Hierbij 

zal de gemeenteraad duidelijk moeten aangeven welke prioriteiten zij heeft. 
3. Jaarlijks stelt de gemeenteraad een veiligheidsplan op. De politie is 

resultaatverantwoordelijk en rapporteert periodiek over behaalde prestaties. Dit vinden 
we erg belangrijk.  

4. Het CDA zal zich inzetten voor het behoud van het politiebureau in dorp Epe voor onze 
gemeente. 

5. De aanrijdtijden van politie, brandweer en ambulance zijn in noodsituaties niet altijd 
binnen de vastgestelde veiligheidsnormen en tijden. De gemeente moet daarom in actie 
komen als de aanrijdtijden niet binnen de vastgestelde veiligheidsnormen en tijden 
blijken te zijn. 

6. Brandpreventie moet de hoogste prioriteit krijgen. De brandweer moet hierover met 
zoveel mogelijk inwoners in gesprek en aandacht besteden aan het gebruik van 
rookmelders.  

7. De brandweerpost in Oene wordt wat het CDA betreft niet gesloten. De brandweer houdt 
deze post open binnen de afgesproken financiële kaders en de gemaakte 
prestatieafspraken. 

8. Instellingen als bureau Jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, Koppel- SWO/E 
leveren een waardevolle bijdrage aan preventieve maatregelen t.b.v. veiligheid. Deze 
instellingen moeten nog meer dan nu ingezet worden. 

9. Overlast van jongeren wordt aangepakt, jeugdcriminaliteit wordt terug gedrongen. 
Jeugdige criminelen (zoals veelplegers), moeten ondergebracht worden in een regionaal 
project, het zgn. veiligheidshuis. Hierdoor wordt de kans dat zij terugvallen in hun 
negatieve gedrag zoveel mogelijk beperkt.  

10. Samenwerking met omliggende gemeenten op het gebied van veiligheid, drugsoverlast, 
alcoholtoerisme, spijbelaars, loverboys e.d. is een absolute must. Het afgesloten 
convenant met buurgemeenten betreffende het horecabeleid moet onverkort uitgevoerd 

4.2 Programmapunten 
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worden. Het CDA staat in dit verband open voor het afsluiten van nieuwe convenanten, 
zodat we gezamenlijk beleid kunnen voeren.  

11. Het CDA wijst de inzet van cameratoezicht niet op voorhand af. Wel zullen nut en 
noodzaak  aangetoond moeten worden. 

12. Verkeersveiligheid moet ook de komende jaren voldoende aandacht krijgen. Een punt 
van aandacht is de veiligheid van fietsers, dit moet zoveel mogelijk verbeterd worden. De 
wijkverkeersplannen moeten met volle inzet opgepakt worden met als doel veiliger 
verkeer in de wijken (zie hiervoor ook Epe op orde). Ook het verkeersgedrag van fietsers 
moet verbeteren. Een manier om dit te verbeteren is verkeerseducatie op de middelbare 
school.  
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De gemeente Epe is een prettige gemeente om in te wonen. De gemeente ligt in de 
overgang van het vlakke IJssellandschap en de beboste en wat ruigere Veluwe. Dit maakt 
het landschap erg divers. Dit prachtige landschap gecombineerd met de aanwezigheid van 
mooie dorpen zorgt ervoor dat er ruime keus is aan hoe je wilt wonen. Dit maakt de 
gemeente aantrekkelijk om te wonen.  
 
Het eigen karakter en de identiteit van de dorpen en van het buitengebied moeten bewaard 
blijven en daar waar nodig versterkt worden. Dit kan op verschillende manieren: 
Voldoende woningen voor iedereen. In de gemeente Epe zijn veel woningen beschikbaar 
voor gezinnen. De samenstelling van de bevolking verandert, er komen steeds meer 1 en 2 
persoons huishoudens. Het aanbod van woningen moet hierop aansluiten. Er is dus meer 
behoefte aan kleinere woningen voor veel verschillende typen mensen.  
Cultuurhistorie behouden blijven. Binnen de verschillende kernen, maar ook in het 
buitengebied zijn veel cultuurhistorische elementen. Dit zijn bijvoorbeeld bijzondere 
woningen, de grafheuvels, oude wegen en paden en oude landschapselementen. Deze 
cultuurhistorische elementen moeten behouden blijven of liever nog versterkt worden. De 
herinrichting van de verschillende dorpscentra draagt hieraan bij. 
Behoud van voorzieningen. Voorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid van een gebied. 
Zonder voorzieningen is er geen plek meer voor mensen om elkaar te ontmoeten en samen 
dingen te doen. De vele voorzieningen moeten worden behouden, zoals de buurtwinkel, 
medische post, opvang voor ouderen, brede school, kinderopvang, sport- en 
welzijnsvoorzieningen (multifunctionele accommodaties). De behoefte van de buurt staat 
centraal. Ook de detailhandel en horeca zijn voorzieningen die de gemeente zoveel mogelijk 
moet faciliteren binnen de wettelijke kaders. Gratis parkeren en het schoon houden van de 
centra zijn voorbeelden van een manier waarop de gemeente het behoud van de 
voorzieningen kan faciliteren.  
 
We zijn blij dat de gemeente lage woonlasten heeft voor de inwoners. Dit willen we graag zo 
houden.  
 

5.1 Visie 

5. Ruimte en wonen 
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1. Vrijkomende agrarische bebouwing en functieverandering moeten (nog meer dan nu) 
actief worden ondersteund. De ambtenaren wijzen de eigenaren op de regelingen die 
hiervoor zijn. Het instellen van een gemeentelijke sloopregeling kan hierbij 
ondersteunen.  

2. Jongeren worden voor onze dorpen behouden en aangetrokken door het bouwen van 
“betaalbare” koop- en huurwoningen. De starterslening moet gehandhaafd blijven. 

3. Het CDA wil de mogelijkheid voor de (mobiele) mantelzorgwoning op het erf, c.q. in 
de tuin van familie behouden. Dit niet beperken in tijd maar mogelijk maken zo lang 
mantelzorg nodig is.  

4. De herinrichting van het centrum van Vaassen wordt uitgevoerd conform de visie 
zoals deze is opgesteld in 2017. Inwoners en ondernemers staan achter deze visie. 
In deze visie is verkeer in de Dorpsstraat toegestaan. Na de inrichting wordt de 
verkeerscirculatie geëvalueerd en blijft de mogelijkheid deze aan te passen.  

5. Verdere leegstand in de detailhandel willen we aanpakken door kritisch te zijn op 
uitbreiding van het winkelaanbod en een onderzoek te doen naar bijvoorbeeld 
stedelijke ruilverkaveling (op een slimme manier ruilen van gronden/ panden tussen 
private partijen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken), mogelijk in 
samenwerking met de provincie Gelderland of met Europese fondsen. Ook staan we 
open voor andere mogelijkheden om de leegstand terug te dringen. 

6. Het CDA wil het gratis parkeren overal in de kernen behouden, dit is een belangrijke 
factor voor een levendig dorp. 

7. Om de loop in de winkelcentra te stimuleren willen we de verrommeling van de 
trottoirs in de kernen Epe en Vaassen verminderen door de ondernemers hierop aan 
te spreken. 

8. Luchthaven Lelystad wordt nu ontwikkeld. Als voor de inwoners van de gemeente 
hierdoor de woonkwaliteit achteruit gaat, moeten raad en college alles doen wat in 

5.2 Programmapunten 
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haar macht ligt om deze verslechtering te voorkomen. Dat betekent dat er duidelijk 
gecommuniceerd moet worden, dat er een duidelijk besluit komt op basis van juiste 
informatie, dat uitgelegd moet worden wat de gevolgen voor de inwoners zijn en dat 
deskundige inwoners gevraagd worden mee te denken. Als er burgerinitiatieven zijn 
die hieraan bij dragen wordt hiermee samengewerkt. 

9. De historische bomenlaan met toegangshek naar de Vulcanuswijk in Vaassen wordt 
hersteld. Er komt een aantrekkelijk voet- en fietspad. Hiermee wordt een extra 
kwaliteitsimpuls gegeven aan het centrum van Vaassen.  
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Het openbaar gebied van de gemeente is het visitekaartje van de gemeente. Als dit schoon 
en heel is zorgt dit voor een positieve uitstraling. Het openbaar gebied moet voor iedereen 
goed toegankelijk en aantrekkelijk zijn. Dit betekent dat alle aanwezigen zich prettig voelen in 
het openbaar gebied. Een belangrijke groep mensen in het openbaar gebied zijn 
verkeersdeelnemers, deze moeten veilig gebruik kunnen maken van het openbaar gebied. 
Een manier om ervoor te zorgen dat verkeersdeelname veilig is, is het onder andere nodig 
dat wegen, trottoirs, fietspaden en wegbermen goed onderhouden zijn. Ook spelende 
kinderen moeten veilig zijn op straat.  
Veiligheid ontstaat natuurlijk ook door minder gemotoriseerd verkeer in de kernen. Daar waar 
mogelijk wordt dit verkeer zo snel mogelijk over doorgaande wegen geleid. Nog beter is om 
fietsen te stimuleren, dit is duurzamer, veiliger en beter voor lichaam en geest. Hierbij horen 
natuurlijk ook voldoende mogelijkheden om te fietsen te parkeren in de kernen. Door de 
aanwezigheid van de elektrische fiets worden fietspaden intensiever gebruikt, daarom willen 
wij bredere en vrijliggende fietspaden. Ook bij het wegenonderhoudsprogramma en de 
verschillende reconstructieplannen moet er voldoende aandacht zijn voor veilige 
fietsverbindingen.  
De kwaliteit van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van de gemeente Epe wordt 
gehandhaafd en daar waar nodig verbeterd. Het CDA vindt het van essentieel belang dat er 
een goede busverbinding met Apeldoorn en Zwolle is. Ook willen we graag een 
busverbinding naar station ‘t Harde. 
Ondanks dat we vinden dat het OV gestimuleerd moet worden, moeten we ook aandacht 
blijven houden voor de regionale bereikbaarheid over de weg.  
Het CDA staat kritisch tegenover het monumentenbeleid. Adviesvoorstellen hierover dienen 
niet 1-op-1 gevolgd te worden door het college. Het college moet zich realiseren dat de 
status van een gemeentelijk monument beperkingen met zich meebrengt.  
Naast een goede bereikbaarheid van de gemeente Epe over de weg, is het ook belangrijk 
dat er een goed net voor dataverkeer is. Een kabelnet van glasvezel en telefonisch bereik 
met de mobiele telefoon is hierbij van groot belang. Niet alleen in de dorpen, maar ook in het 
buitengebied. 

6.1 Visie 

6. Epe op orde 
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De gemeente Epe heeft veel groen, zowel binnen als buiten de kernen. Het is lastig om te 
zorgen dat dit groen er netjes uit blijft zien en er geen zwerfafval blijft liggen. De gemeente 
Epe neemt samen met de partners maatregelen om het zwerfafval tegen te gaan.  
 
 

 
 

1. In navolging op het zebrapad dat is gemaakt aan de Verbindingsweg in Epe, wil het 

CDA meer veilige oversteekplaatsen. In de kernen zijn te weinig veilige plaatsen waar 

veilig en rustig overgestoken kan worden door voetgangers.  

2. Om verkeersoverlast in Zuuk te verminderen wil het CDA graag dat de vierde arm 

van de rotonde aan de N309 zo snel mogelijk aangelegd wordt.  

3. De zogenaamde ‘dorpenroute’ is de doorgaande weg die Epe, Emst en Vaassen 

verbindt tot aan de grens met de gemeente Apeldoorn. Meerdere delen van het 

traject zijn nog ingericht als provinciale weg waardoor de inrichting niet passend en 

ook gevaarlijk is. Het karakter van de dorpenroute moet aangepast worden naar de 

huidige functie.  

4. De A50 is de belangrijkste noord-zuid verbinding op de Veluwe. De toenemende 

fileproblemen vragen om een snelle oplossing. Het CDA wil dat er een rijksonderzoek 

wordt uitgevoerd naar de doorstroomproblemen en dat deze problemen worden 

aangepakt. 

5. Door wegen aan te wijzen waar auto’s te gast zijn en fietsen voorrang hebben, willen 

we het fietsgebruik stimuleren. In Epe zou de burgemeester van Walsemlaan een 

goed voorbeeld zijn van een weg waar auto’s te gast zijn, in Vaassen zou dit bij de 

Torenstraat of het ter Heerdtspad kunnen. De inrichting van de wegen wordt hierop 

aangepast. Ook willen we goede looproutes voor minder-validen. 

6. Parkeren blijft voor de inwoner en gast gratis. Er moeten voldoende goed 

toegankelijke mindervaliden parkeerplaatsen zijn. 

7. Het CDA wil particuliere en commerciële initiatieven voor verbetering van dataverkeer 

en telefonische bereikbaarheid zoveel mogelijk ondersteunen. 

8. In het buitengebied wil het CDA meer vuilnisbakken om op die manier te proberen 

zwerfafval te verminderen. Mogelijk kan het legen van deze vuilnisbakken gedaan 

worden in het kader van dagbesteding of werkervaring. Vrijwilligersinitiatieven om 

bermen en plantsoenen schoon te houden van afval wil het CDA stimuleren met 

bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van hesjes of regenkleding.  

9. Er moet worden gezorgd voor voldoende veilige speelgelegenheden voor (jonge) 

kinderen. Dit zorgt voor actieve kinderen, maar is ook een extra ontmoetingsplek in 

de wijk. 

10. De HZ Omer moskee in Epe moet in staat zijn om de grond van de gemeente te 

kunnen gebruiken voor een groentetuin. De inrichting rond de Sultan Ahmet Cami 

moskee in Vaassen wordt gewijzigd naar aanleiding van de ontwikkeling rond de 

Krugerstee. De nieuwe inrichting moet passend zijn bij de moskee.  

11. Boscompensatie als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen is wettelijk geregeld. Het 

moet gemeentelijk beleid worden dat boscompensatie bij voorkeur in de kernen 

gebeurt zodat mensen hiervan kunnen genieten.  

12. Een leefbare gemeente is ook een schone gemeente. Na iedere activiteit op de markt 

en andere prominente plaatsen in de gemeente Epe worden straten en pleinen goed 

gereinigd. De laatste jaren gebeurt dit al goed, dit willen we graag zo houden.  

  

6.2 Programmapunten 
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Het CDA heeft zorg voor onze aarde en zorg voor onze leefomgeving hoog in het vaandel 
staan. Rentmeesterschap is één van de belangrijke richtingwijzers die de koers van het CDA 
bepalen. We willen de gemeente Epe, de plek waar we verantwoordelijk voor zijn, met trots 
kunnen doorgeven aan onze kinderen. 
In toenemende mate spelen inwoners hierbij een rol. Op veel plekken in Nederland hebben 
inwoners energiecoöperaties opgericht waarmee lokaal de opwekking van groene energie 
wordt bevorderd. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het energieneutraal maken van 
bestaande huizen onder andere door het opwekken van eigen energie. 
Het CDA wil deze initiatieven helpen opstarten en blijven ondersteunen. Daarbij willen we 
aansluiten bij regionale plannen en activiteiten. Een voorbeeld daarvan is Cleantechregio:  
De Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en 
Zutphen werken met ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een energie-neutrale 
en duurzame economie en samenleving.  
 

 
 

 
 

1. Het CDA wil dat de gemeente Epe aansluit bij het initiatief van Cleantechregio om in 
2030 energieneutraal te zijn. Daarnaast zal de gemeente Epe aansluiten bij de 
uitvoeringsplannen van het Gelders energieakkoord.  

2. De gemeente Epe gaat de ambities van de Cleantechregio en van het Gelders 
energieakkoord verwerken in een eigen gemeentelijk duurzaamheidsprogramma. 

7.1 Visie 

7.2 Programmapunten 

7. Duurzaamheid 
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Daardoor kunnen de juiste acties van de gemeente, van de lokale ondernemers, of 
van de inwoners worden opgestart en/of gestimuleerd. 

3. Inwoners spelen een belangrijke rol in de opwekking van lokale energie. Het CDA wil 
dat initiatieven waardoor inwoners hun eigen energie kunnen opwekken worden 
ondersteund. 

4. Het CDA is blij dat de gemeente Epe onderzoekt of zonneparken binnen de 
gemeente gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld op de voormalige vuilstortplaats 
in Emst. 

5. Het CDA wil dat er een fonds komt waarmee duurzame initiatieven worden 
gestimuleerd d.m.v. leningen. De in het fonds terugkerende gelden worden daarna 
ingezet voor nieuwe investeringen (revolving fund).   

6. Het gebruik van elektrische auto’s wordt gestimuleerd door voldoende laadpalen te 
plaatsen, bijvoorbeeld op de grote parkeerterreinen van de gemeente.  

7. Het CDA vindt dat et college tweemaal per raadsperiode een duurzaamheidsrapport 
moet publiceren over de kengetallen zoals vermeld in een duurzaamheidsmonitor.  
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Toezicht heeft een belangrijke functie in het scheppen van vertrouwen bij inwoners en bij 
belanghebbenden. Mensen hebben er vertrouwen in dat de uitvoering van overheidstaken 
objectief en deskundig wordt verricht. Toezicht zorgt ervoor dat iedereen zich zoveel mogelijk 
houdt aan de regels en normen van het beleid. Ook signaleert toezicht problemen in de 
samenleving. Goed toezicht kan zo een belangrijke impuls aan kwaliteitsverbetering van de 
dienstverlening geven.  
 
Een effectieve samenwerking tussen gemeente, politie en justitie en de maatschappelijke 
organisaties is nodig zodat zoveel mogelijk mensen zich prettig voelen binnen de regels en 
de normen van het beleid. 
Overtreding van wet- en regelgeving dient adequaat en effectief aangepakt te worden. Het is 
van belang dat de gemeente snel en kordaat reageert op klachten van de bewoners. Daarom 
moeten BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaren) en andere toezichthouders kennis van en 
betrokkenheid met de lokale gemeenschap hebben. Om deze lokale betrokkenheid te 
bevorderen kan ook de hulp van inwoners ingezet worden. Op deze manier werken 
gemeente en inwoners samen om overlast te beperken. Het CDA heeft met veel inwoners 
gesproken over welke overlast ervaren wordt en waar proactief gewerkt wordt om klachten te 
voorkomen. Het CDA maakt zich sterk voor de inzet van de BOA’s op deze terreinen, voor 
het CDA heeft dit de absolute prioriteit.  
 
 

 
 
1. Toezicht van buurtpreventieteams en ondernemers wordt actief gepromoot en wordt 

gekoppeld aan de BOA’s. 
2. Het CDA wil in de komende vier jaar minimaal het aantal buurtpreventieteams uitgebreid 

wordt en dat de gemeente deze teams ondersteunt. Hierdoor moet een dekkend netwerk 
in de gemeente ontstaan.  

3. Ondernemers en inwoners worden ondersteund bij het opzetten van 
(buurt)preventieteams. 

4. Welzijnsinstellingen worden actief betrokken bij de aanpak van groepen die overlast 
veroorzaken. 

5. Overlast van straatmuzikanten of krantenverkopers is ongewenst. Hier moet actief tegen 
opgetreden worden. 

6. BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaren) worden de komende periode met name 
ingezet op:  

o parkeeroverlast 
o snelheidsovertredingen 
o straatvuil  
o drugsoverlast 
o hondenpoep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Visie 

8.2 Programmapunten 

8. Toezicht en handhaving 
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Ondernemers in de gemeente Epe zijn daadkrachtig, initiatiefrijk en creatief. Ze zorgen voor 
een belangrijke deel voor de economische ontwikkeling en voor de leefbaarheid.  
Ondernemend Epe heeft veel te bieden zoals: 

• hoogwaardige, innovatieve en technische bedrijvigheid 

• een gemêleerd aanbod van het midden- en kleinbedrijf 

• een sterk en gevarieerd aanbod om te recreëren op één van de mooiste 
bestemmingen in   Nederland  

• bedrijvigheid in de zorg- en welzijnssector 
Succesvol ondernemen kan alleen in een gemeente waar de randvoorwaarden door de 
gemeente helder zijn gesteld en voldoende ruim zijn. Dat de gemeente haar ondernemers wil 
stimuleren draagt ook positief bij aan het ondernemersklimaat. 
De economie in Epe staat niet op zichzelf en is in belangrijke mate afhankelijk van een 
goede regionale samenwerking. Twee belangrijke aanjagers van duurzame economische 
activiteit zijn de Cleantechregio en het Gelders Energie Akkoord. 
De zondag is een dag van bezinning, ontspanning en ontmoeting. Het CDA is gehecht aan 
het bijzondere karakter van de zondag en is daarom geen voorstander van onbeperkte 
openstelling van winkels op zondag. 
De landbouw blijft belangrijk voor onze gemeente. Niet enkel voor de voedselvoorziening 
maar ook voor het landschapsbeheer. Goed landschapsbeheer verhoogt onder meer de 
leefbaarheid in het buitengebied en biedt een hoogwaardige recreatieve omgeving. 
Regie nemen betekent voor het CDA ook het initiatief nemen. We vinden dat in onze 
gemeente inwoners, ondernemers en instellingen om advies gevraagd moet worden en hun 
expertise ingezet moet worden. Zowel bij op handen zijnde ontwikkelingen als bij 
strategische visies. Hiertoe zullen er klankbordgroepen gevormd worden bij belangrijke 
ontwikkelingen. 
Toerisme speelt een grote rol in de lokale economie van onze gemeente.  Het CDA is in dit 
kader blij met de organisatie van de vele evenementen in onze gemeente,  zoals het Oener 
Koefeest, het Emsterfeest, dorpsavonden in Vaassen, Jazz comes to town Epe, Epop, Epe 
on Ice, de Paardenvierdaagse en Vaasaqua. Dergelijke evenementen versterken ons imago 
en verdienen ondersteuning van de gemeente. Het project ‘vitale vakantieparken’ heeft onze 
steun. Vakantieparken moeten er in eerste instantie zijn voor toeristen en niet voor mensen 
die er een langere tijd willen verblijven. De campings en vakantieparken in onze gemeente 
zijn belangrijk voor het toerisme. Als CDA vinden we dat de gemeente zoveel mogelijk deze 
parken moet faciliteren als ze een dienst van de gemeente nodig hebben. Door toeristen en 
inwoners wordt veel gefietst, goed onderhouden fietspaden zijn daarom belangrijk. Om 
toeristen de mooiste plekjes van de onze gemeente te laten zien, is een fietsroute 
aangegeven met bordjes een goed idee, de wildroute bijvoorbeeld. Door de 
uitbreidingsmogelijkheden die het wellnesscomplex de Veluwse Bron heeft in de vorm van 
een ontbijthotel. Is de ontwikkeling van de het Kievitsveld compleet. Het CDA is geen 
voorstander van verdere ontwikkeling van dit gebied. 
 

9.1 Visie 

9. Bedrijvigheid 
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1. De gemeente stimuleert innovatie in de gemeente en benut daarvoor het personeel dat 

ingezet wordt op de stimulering van de Cleantechregio en de uitvoering van de gemaakte 
afspraken binnen de Cleantechregio.  

2. Het CDA vindt dat er een dag van de ondernemer moet komen, georganiseerd door de 
gemeente. Hierbij wordt o.a. een ondernemer van het jaar gekozen in meerdere 
categorieën. 

3. Startende ondernemers verdienen de steun van de gemeente. De gemeente zet een 
broedplaats op voor startende ondernemers. 

4. Evenementen worden onder andere ondersteund d.m.v.: 
a. Garantiefonds (zie actief in Epe) 
b. Een investering in hulpmiddelen zoals dranghekken 
c. Startsubsidies voor nieuwe evenementen 
d. Verenigingen en evenementen kunnen voor zeer lage tarieven adverteren op 

de gemeentelijke communicatiemiddelen 
e. De gemeente biedt voldoende ruimte bijvoorbeeld door afsluiten van wegen 

en bewegwijzering 
f. De gemeente zorgt voor faciliteiten op de evenementen terreinen 

5. Het plan Eekterveld IV (5ha) moet worden gerealiseerd en ingezet worden voor 
kleinschalige ondernemers op het gebied van Cleantech. 

6. De opbrengst toeristenbelasting wordt alleen ingezet voor algemeen toegankelijke 
toeristische voorzieningen. 

7. Het industrieterrein Kweekweg wordt gerevitaliseerd waarbij veel aandacht is voor de 
balans met de woonomgeving.  

8. In Vaassen komt een goede invulling voor de Wielink locatie, bibliotheeklocatie en de 
Dekalocatie. In Epe geldt dit voor de Formidolocatie en de TNT locatie.  

9.2 Programmapunten 
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9. Het CDA vindt het belangrijk dat agrarische bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen en 
zich kunnen aanpassen aan de eisen van de markt en van de maatschappij.  

10. De centra van de dorpen moeten nog aantrekkelijker worden voor onze toeristen en 
inwoners. Zo zullen in ieder geval de zuidkant van Epe en de noordkant van Vaassen 
aangepakt moeten worden. 

11. Praktische informatie voor toeristen, zoals een overzicht van de winkels, 
parkeergelegenheden en activiteiten, wordt beschikbaar gemaakt met een smartphone 
app en een compacte folder. 

12. De klompenpaden zijn een aanvulling op de toeristische activiteiten. Als CDA vinden we 
dat deze klompenpaden goed onderhouden moeten worden zodat ze aantrekkelijk blijven 
voor inwoners en toeristen.  

13. Het CDA is geen voorstander van het bevaarbaar maken van het Apeldoorns kanaal. De 
kosten hiervan zijn heel erg hoog en zijn vele malen hoger dan het verwachte voordeel.  
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Het CDA vindt werk de beste vorm van sociale zekerheid. Het biedt mensen een eigen 
inkomen, sociale contacten, het gevoel een nuttige bijdrage te leveren aan de samenleving 
en de mogelijkheid zich te ontplooien. Zeker in tijden van economische en financiële crises is 
het hebben, houden en krijgen van werk van groot belang.  Werkloosheid is nog niet 
verdwenen ondanks economisch herstel.  De economische omstandigheden maken de 
oplossingen lastiger. Toch blijft werk de meest belangrijke factor om een bijdrage te leveren 
aan de samenleving. 
Ons uitgangspunt is: of je bent aan het werk, of je levert een bijdrage door vrijwilligerswerk. 
Meer mensen zullen op een effectieve manier van bijstand naar nieuw werk begeleid moeten 
worden.  
Het is belangrijk om goede relaties te blijven onderhouden met lokale bedrijven die 
werkgelegenheid bieden, waardoor bijstandsgerechtigden een werkervaringsplaats of een 
vaste werkplaats kunnen vinden. Epe Scoort is hiervoor een belangrijk netwerk. 
Stimuleren van werkgelegenheid is erg belangrijk voor mensen die afhankelijk zijn van een 
uitkering. Daartoe heeft Epe samen met andere gemeenten het werkbedrijf Lucrato 
opgericht. Werkbedrijf Lucrato is ontstaan uit een samenvoeging van Felua-groep en het re-
integratie- en werkgeversdeel van Werkplein Activerium (gemeente Apeldoorn). Het 
werkbedrijf bundelt de krachten van beide organisaties. Werkbedrijf Lucrato zorgt voor een 
match tussen klanten en kandidaten met een afstand tot werk en/of bijstandsuitkering.  
Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Deze wet heeft 
grote consequenties voor uitkeringsgerechtigden: de wet verwacht namelijk van iedereen 
een bijdrage naar vermogen en vraagt maatschappelijke participatie van iedereen. 
Jongeren hebben voor het CDA de hoogste prioriteit bij het begeleiden naar werk. Het CDA 
wil dat alle jongeren die zich voor een bijstandsuitkering melden, direct actief aan de slag 
moeten. Nieuwe mogelijkheden zoals de startersbeurs en leerbanen worden ten volle benut.  
 

 
 
1. Er moeten introductieprogramma’s komen van het lokale bedrijfsleven zodat jongeren de 

bedrijven leren kennen. 
2. Er komt een stagecentrum om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te 

brengen 
3. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken moeten startersbeurzen en leerbanen 

aangeboden blijven.  
4. Het CDA is een voorstander van het inschakelen van mensen met een uitkering bij 

maatschappelijke taken die bij hen passen. Daartoe moeten activeringsprojecten 
(scholing, opleiding, deelname aan vrijwilligerswerk) worden opgestart. 

5. Er moet een vrijstelling van sollicitatieplicht komen voor mensen vanaf 64 jaar (indicatief) 
die een actieve bijdrage (20 uur per week of meer) leveren aan vrijwilligerswerk in de 
gemeente. 

6. Er moet een nauwere overloop komen tussen dagbesteding en participatiebanen. 
7. Het CDA wil een preventief beleid vanuit de gemeente m.b.t. schuldhulpverlening. 
  

10.1 Visie 

10.2 Programmapunten 

10. Weer aan het werk 
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Door de decentralisatie van overheidstaken hebben de gemeenten veel nieuwe 
verantwoordelijkheden gekregen. Deze decentralisatie geeft meer mogelijkheden om naar de 
beste lokale oplossingen te zoeken en die in te voeren. Denk aan zorg, vluchtelingenopvang 
en de begeleiding van jongeren. Maar deze nieuwe taken spelen zich af in een lokale 
samenleving die steeds ingewikkelder en kritischer wordt en ook steeds sneller lijkt te 
veranderen.  
Als Gemeente Epe willen we graag samenwerken met andere gemeenten wat betreft deze 
taken. Wel willen we als zelfstandige gemeente blijven functioneren binnen de 
stedendriehoek. Ons uitgangspunt is dat Epe een zelfstandige gemeente blijft. Dit kan zolang  
de kwaliteit in meer dan voldoende mate kan worden gewaarborgd. Samenwerking met  
buurgemeenten is vanzelfsprekend. Op deze wijze kan de kennis vergroot worden en 
kunnen financiële voordelen worden behaald. 
Het CDA is als lid van het college altijd een betrouwbare partner geweest en staat voor een 
verantwoord financieel beleid, ook in de toekomst! 
Daarnaast verenigen inwoners zich steeds meer rond een bepaald onderwerp om een 
belang te behartigen of zaken te voorkomen. Dergelijke burgerinitiatieven weten vaak snel 
kennis en soms ook financiële middelen bijeen te brengen om hun zaak te dienen. Dit 
gebeurt ook in Epe. Het CDA vindt dat het volksbestuur door het verkiezen van 
afgevaardigden die in de raad en het College inhoud geven aan het lokale bestuur, goed kan 
samengaan met burgerinitiatieven. In de komende raadsperiode willen we aan die 
samenwerking nadere vorm geven.  
Mocht het CDA samen met andere partijen een coalitie vormen ten behoeve van het 
gemeentebestuur, wordt het coalitieprogramma wat het CDA betreft iets anders. We willen 
onderwerpen benoemen waarover niets opgenomen wordt in het collegeprogramma. Deze 
zogenaamde ‘vrije onderwerpen’ willen we samen met de inwoners in gaan vullen. De 
bewoners krijgen op deze manier een directe mogelijkheid om te beslissen wat er in hun 
gemeente gebeurt. Een voorbeeld van een ‘vrij onderwerp’ kan zijn duurzaamheid.  
Het CDA is voorstander van een duurzaam en solide financieel beleid. De ambities van de 
gemeente moeten in overeenstemming zijn met de financiële mogelijkheden. Ook pleiten we 
voor soberheid ten aanzien van faciliteiten en regelingen voor bestuurders en raadsleden. 
 

 
  
1. De inwoners van de gemeente Epe worden door het college van B&W in een vroeg 

stadium betrokken bij en voorgelicht over belangrijke beleidsontwikkelingen en/of 
wijziging daarvan. Ook wordt aangegeven op welke wijze door burgers kan worden 
meegedacht. Dit gebeurt niet alleen via publicatie via de gemeentelijke website. 

2. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen die direct of indirect invloed hebben op de 
fysieke omgeving wordt geluisterd naar burgers en maatschappelijke organisaties. 
Daarbij behoort ook de mogelijkheid dat zij in de gelegenheid zijn om de plannen bij te 
sturen. 

3. De gemeente kent haar inwoners en instellingen en is goed bereikbaar. De ambtenaren, 
raadsleden en het college beseffen dat ze hun werk doen ten behoeve van de 
samenleving.  

4. De communicatie moet verder vergemakkelijkt worden via het internet. De 
balievoorziening in het gemeentehuis blijft bestaan en wordt verder verbeterd in het 
vernieuwde gemeentehuis.   

5. De gemeente moet inhoudelijke uitleg geven aan de inwoners over plannen en besluiten. 
De gemeente kiest waar mogelijk voor kleinschalige overleggen (voorbeeld: de 
overleggen van de raad voor de toekomst).  

11.1 Visie 

11.2 Programmapunten 

11. Bestuur en organisatie 
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6. Het CDA wil dat de afdeling communicatie verder professionaliseert. Het is belangrijk dat 
de medewerkers van de afdeling communicatie de lokale situatie kennen.  

7. De gemeentelijke internetsite (www.epe.nl) moet permanent actueel zijn. Informatie moet 
gemakkelijk worden gevonden en aanvragen moeten eenvoudiger kunnen plaatsvinden.  

8. De actieve betrokkenheid van inwoners wordt gestimuleerd door hen zoveel mogelijk te 
laten meebeslissen en daarmee het draagvlak te vergroten. De gemeente koppelt terug 
wat met deze input is gedaan.  

9. De gemeente moet goed gemotiveerd en inhoudelijk uitleggen waarom bepaalde 
besluiten zijn genomen.   

10. Binnen het collegeprogramma is ruimte voor ‘vrije onderwerpen’. Het collegeprogramma 
wordt verder  globaal gehouden daar waar mogelijk om op deze manier de 
burgerparticipatie te bevorderen. 

11. Het CDA is er voorstander van om regelmatig alle beleidsplannen te evalueren en te 
actualiseren.  

12. De (tijdelijke) opbrengst van de precariorechten wordt hoofdzakelijk ingezet om 
achterstanden in investeringen weg te werken. Inwoners worden gecompenseerd voor 
lastenverhogingen, veroorzaakt door deze belasting. 

13. De gemeente gaat waar mogelijk regionaal inkopen ter bevordering van de kwaliteit en 
verlaging van de  kosten. 

14. Voor buurten en wijken komt er een vast aanspreekpunt in de gemeentelijke organisatie. 
15. Het gemeentehuis moet na de verbouwing een multifunctionele ruimte zijn waar iedereen 

gebruik van kan maken.  
16. Het wekelijkse spreekuur voor burgemeester en wethouder blijft bestaan en is mogelijk 

ook telefonisch uit te voeren als iemand daarom vraagt.  

 
 
 
  

http://www.epe.nl/
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Epe, Vaassen, Emst en Oene 
 06 53541372 
 cdaepe@gmail.com 
  www.cda.nl/gelderland/epe 
     www.facebook.com/CDAEpe/ 

http://www.cda.nl/gelderland/epe

