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Het christendemocratisch antwoord op de uitdagingen van deze tijd komt uit de kracht van 
de samenleving. Dat verhaal begint niet bij de opgedrongen keuze tussen markt of overheid. 
Dat verhaal begint in de samenleving. Bij de fundamentele vraag wie we zijn en wat ons 
bindt. Zijn wij als los zand dat zijn eigen weg zoekt of zijn wij een gemeenschap van mensen 
die bij elkaar horen, met elkaar verbonden zijn en elkaar nodig hebben? Wij willen een 
gemeenschap waarin iedereen kan zijn wie zij/hij wil zijn. 
 
Het CDA kiest voor een tijdperk voorbij individualisering. Een samenleving die recht doet aan 
mensen en hun onderlinge relaties. Waar vrijheid en verantwoordelijkheid onlosmakelijk zijn 
verbonden. In een nieuwe balans tussen samenleving, markt en overheid. Met krachtige 
ondersteuning van de coöperatieve samenleving van verenigingen en het maatschappelijk 
midden. Waar we ondermijnende criminaliteit keihard aanpakken, veel meer betaalbare 
huizen bouwen en extra investeren in de aanpak van het klimaatprobleem. 
 
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 lokaal CDA 
gemeente 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. 
 
In de lokale praktijk geeft de partij steeds concrete invulling aan onze uitgangspunten: 
solidariteit, publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. De 
leden bepalen met elkaar de koers en stellen daarom uiteindelijk het verkiezingsprogramma 
vast.  
 
 
De coördinatiecommissie programma, 
Albert Oortgiesen, Wimjan van der Heijden, Tom Jacobs, Peter Verstoep en Wilna Bos 
 
 
 
 
 
 
 
Epe, Vaassen, Emst en Oene 
 06 53541372 
 cdaepe@gmail.com 
  www.cda.nl/gelderland/epe 
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Sociaal 
 

 

1. Mantelzorg, steun voor wie een ander helpt     

- Als lokaal CDA vinden wij dat de (jonge) mantelzorger het eigen leven moet kunnen 

behouden en niet alles in dienst stelt van de hulpvrager. We zetten in op een goede 

balans tussen draagkracht en draaglast voor de mantelzorger. 

- Aandacht is er voor alle mantelzorgers. Zo wordt bij de intake door iedere 

professional eenvoudig de vraag gesteld: Hoe gaat het met jou? 

- Wij willen meer logeerzorg, ter ontlasting van de mantelzorgers, in de eigen 

gemeente realiseren zodat ze niet meer hoeven uit te wijken naar locaties buiten de 

gemeente. 

- Wij willen één keer per jaar de behoefte ophalen bij mantelzorgers die te maken 

hebben met specifieke  groepen (zoals NAH, dementerenden en migranten) en 

samen de oplossingen bedenken. 

- Wij willen tussenoplossingen creëren tussen het werk van een zorgprofessional en 

dat van een vrijwilliger. Buurtpunten zijn hiervoor waardevol, maar mogen nooit een 

financieel gedreven keus zijn. 

   

2. Jeugd 

- Het lokale CDA gaat zich inzetten voor een doorgaande leerlijn waarbij er een betere 

aansluiting is tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

- We willen dat scholen gestimuleerd worden om scholieren kennis te laten maken met 

maatschappelijke organisaties. Wij willen behoud van de maatschappelijke stage. 

- Wij willen actief inzetten op activiteiten en ontmoetingsplekken met picknickbanken 

en speeltoestellen voor alle jeugd in ieder dorp.  

- Een inclusieve samenleving betekent voor ons ook dat de speeltuinen er voor 

iedereen zijn en met een goed speeltoestelaanbod. Dat andere openbare ruimten 

voor iedereen toegankelijk zijn en dat wij oog hebben voor een stoepbeleid in alle 

kernen. Er is nu geen geld voor vervanging van kapotte toestellen en dat moet er wel 

komen. 

- Preventie bij de jeugd op het gebied van drugs en alcohol verdient onze volledige 

aandacht. Voorlichting op scholen, bij clubs en sportverenigingen en extra 

aandachtgebied voor de gebiedsregisseurs met inzet van ervaringsdeskundigen. 

- Als CDA gaan we de uitdaging aan om meer aan te sluiten bij de tijdgeest en 

ontwikkelingen die er zijn in onze maatschappij.  

- Het lokale CDA wil het programma JOGG, jongeren op gezond gewicht voortzetten. 

- Het elkaar eerder vinden van (passend) onderwijs en jeugdzorg moet nog verbeterd 

worden. De gemeente moet hierin stimulerend optreden. Onderling overleg met alle 

partijen is essentieel. 

 

3. Ontmoeten is het nieuwe normaal 

- Als lokaal CDA vinden wij het belangrijk dat verenigingen actief ondersteund worden 

bij nieuwe wet- en regelgeving en landelijke trends, hiervoor zijn 

voorlichtingsbijeenkomsten gewenst. 

- Wij vinden het belangrijk dat er netwerkbijeenkomsten voor vrijwilligers georganiseerd 

worden in alle kernen. Dit kan gericht zijn op het samenzijn, op een thema of op het 

delen van kennis en ervaringen. Vrijwilligers zijn onmisbaar. 



CDA Epe programma gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026 

5 

- Het CDA vraagt om een onderzoek naar de nu in de gemeente beschikbare podia. 

Voldoen de huidige podia nog wel aan de behoefte? 

- De Musafir kerk is een beeldbepalend gebouw met een historische achtergrond. Het 

CDA wil dat dit monument in glorie wordt hersteld en blijvend een positie houdt in 

Berkenoord 2. 

- Wij willen de rol van Stichting Present in de samenleving versterken. 

 

4. Inclusieve samenleving en de voorzieningen: 

- De gemeente voorziet in goede en toegankelijke voorzieningen voor onze 

(kwetsbare) inwoners: Iedereen doet mee. 

- Als lokaal CDA vinden wij de informatievoorziening (waar kun je voor welke 

ondersteuning terecht) een belangrijke voorwaarde voor de inclusieve samenleving.  

- De mogelijkheden voor ondersteuning willen wij vertalen in een sociale kaart op 

hoofdlijnen en proactief bij onze inwoners onder de aandacht brengen. Deze sociale 

kaart dient in 2022 beschikbaar te zijn op de website van de gemeente. 

- Beleidsdocumenten worden samengevoegd en eenduidig uitgedragen. Dat geeft een 

strak kader vanuit het perspectief van de inwoner. Door integraal te kijken naar 

financieringsvormen en vraaggericht te werken kunnen we veel meer inspelen op het 

welzijn van onze inwoners.  

- De gemeente is onder het kopje ‘Grip op Zorg’ begonnen met een 

bezuinigingsoperatie in de zorgtaken die de gemeente heeft. Zo wordt er onder 

andere gekeken of er bezuinigd kan worden op de ‘huishoudelijke hulp’. Het lokaal 

CDA wil in het eerste jaar van de volgende bestuursperiode  een evaluatie van ‘Grip 

op Zorg’. Hierbij moet beoordeeld worden, aan de hand van nieuwe ontwikkelingen, 

hoe “Grip op Zorg” verder uitgevoerd gaat worden. Hierbij is de inhoud van essentieel 

belang voor onze inwoners. Inhoud gaat boven financiën. 

- Onderlinge samenwerking tussen de organisaties willen we stimuleren vanuit  het 

gedachtegoed van ‘de nieuwe route’: Met elkaar het probleem signaleren en de 

oplossingen benoemen en onderschrijven. Hierdoor ontstaat een gelijkwaardige 

samenwerking tussen cliënt en organisatie.  

- Waar het gaat om technische ontwikkelingen in de thuiszorg, sluiten we ons graag 

aan bij landelijke pilots. De gemeente ondersteunt collectieve oplossingen vanuit 

inwoners om beter voor elkaar te kunnen zorgen. 

- Ook in onze gemeente zijn nog steeds laaggeletterde inwoners en statushouders met 

taalachterstanden. Wij vinden het van groot belang dat deze inwoners volwaardig 

kunnen functioneren in onze samenleving en daarom moet deze laaggeletterdheid 

aangepakt worden. Dit doen we bijvoorbeeld met zomerscholen die voor alle 

inwoners toegankelijk zijn. Aan het einde van de komende bestuursperiode moet het 

aantal laaggeletterden ten dele zijn teruggedrongen en moet er een goed plan van 

aanpak liggen. 

Ruimte en wonen 
 

5. Woonaanbod: ruim baan voor starters, doorstromers en senioren 
- Er zijn op dit moment te weinig geschikte woningen voor onze inwoners. Voor 

starters, senioren, mensen met een kleine portemonnee en eenpersoonshuishoudens 

is het moeilijk een geschikte huur- of koopwoning te vinden. Het CDA wil dat er meer 

woningen gebouwd worden in de betaalbare klasse, zowel koop- als huurwoningen. 

Maatwerk wordt gezocht middels bijvoorbeeld tiny houses, kamerbewoning en 

tijdelijke woningen. De leegstaande bedrijfs- en winkelpanden buiten de centra 

kunnen verbouwd worden tot woonruimte voor starters op de woningmarkt. Wij zitten 
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er bovenop en willen actief plannen ontwikkelen en met alle betrokkenen 

communiceren. 

- Het opkopen van woningen door (particuliere) beleggers wordt tegengegaan. Dit kan 

door het instellen van een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen.  

- Wij zetten ons in voor het flexibel omgaan met bijzondere woonvormen voor 

bepaalde duur. De combinatie van wonen en zorg voor een hulpbehoevende in de 

directe woonomgeving vindt het CDA vanzelfsprekend.  

- Veranderingen in de woonomgeving gaan de buurtbewoners aan. Wij vinden het 

daarom van zelfsprekend dat bewoners tijdig worden betrokken bij bouwinitiatieven in 

hun woonbuurt. 

- Wij willen dat er plannen worden ontwikkeld voor minimaal 1200 nieuwe woningen. 

Hiervoor wordt ook naar nieuwe locaties gekeken zoals Vaassen-West, het 

Kerkenland in Vaassen, ‘t Slath in Epe en het gebied tussen De Meent en het dorp 

Epe. 

 

6.   Wonen in een veilige, schone en plezierige wijk! 
- Wij willen dat buurten veilig zijn. Daarom stimuleren we dat bewoners actief zijn in de 

eigen buurt (Whatsappgroepen en buurtouders bijvoorbeeld). 

- We hebben aandacht voor de oorzaken van onveiligheidsgevoel en pakken deze zo 

mogelijk samen met bewoners aan. Denk hierbij aan extra controles door de politie, 

het snoeien van struiken en goede verlichting. 

- Als CDA willen we openbare toiletten in Vaasen en Epe die voor iedereen 

toegankelijk zijn. 

- Wij willen de realisatie van een Toeristisch Overstappunt in Vaassen nabij de 

Cannenburgh. De ijsbaan in Vaassen schuift een weiland op en de huidige ijsbaan 

wordt een evenemententerrein. Het CDA houdt rekening met de buurtbewoners als 

het gaat om bijvoorbeeld tijden en geluidsoverlast. In overleg wordt er gereguleerd. 

- Het CDA blijft erop toezien dat de openbare ruimte niet vervuilt en verloedert. Er 

moeten ontmoetingsplekken komen in de wijk voor jong en oud. 

Wij willen de groene openbare ruimte aantrekkelijker maken om te bewegen en te 

zijn. De gemeente legt ‘spelen in het groen’ vast als ruimtelijke functie.  

- Wij willen bloemrijk bermbeheer en toepassing van natuurlijke afscheidingen zoals 

een houtwal om een parkeerplaats. Door als gemeente het groen ecologisch te 

onderhouden en chemische middelen te verbieden geven we het goede voorbeeld. 

- Het is belangrijk dat de gemeente over het niveau van groenonderhoud 

communiceert met omwonenden. Wij willen bewoners meer inbreng geven over het 

groen in hun buurt. Willen mensen hoogwaardig groen in hun buurt, dan vragen we in 

ruil daarvoor hun bijdrage bij het onderhoud van dit groen. Ze kunnen snippergroen 

van de gemeente adopteren. De gemeente faciliteert de bewoners en organiseert 

hiertoe een vast aanspreekpunt. 

- Wij willen dat parkeren bij de gemeentelijke bosgebieden gratis blijft en dat de natuur 

voor iedereen toegankelijk blijft. Uiteraard met respect voor deze natuur. 

- Wij stimuleren de deelmobiliteit zoals deelauto’s. 

 
7.   Flexibel en circulair bouwen 

- Voor de lange termijn kiezen wij voor meer flexibel, duurzaam en 

levensloopbestendig bouwen. Dit houdt ook in dat steeds meer gebouwen 

aanpasbaar zijn als een wijziging van de bestemming gewenst is. Binnen twee jaar 

worden de regels hiervoor vastgelegd. 

- Het CDA vindt het belangrijk dat procedures voor aanvragen makkelijker worden en 

initiatieven sneller opgepakt worden. Dit kan de gemeente doen door het vaststellen 
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van bestemmingsplannen efficiënter in te richten, meer maatwerk te leveren in plaats 

van afvinklijstjes, meer ruimte te geven aan bouwtechnische innovaties en minder 

angst te hebben voor het scheppen van precedenten bij vergunningen door een goed 

gemotiveerde uitleg te geven. 

 
8.   Investeren in goede bereikbaarheid 

- Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving en 

draagt bij aan verbetering van de leefomgeving. Goed onderhouden wegen en 

fietspaden zijn van groot belang. 

- Op korte afstanden is de fiets een aantrekkelijk, schoon en gezond vervoermiddel. 

Wij kiezen voor een veilig en fijnmazig fietsnetwerk en 

zetten in op de realisering van fietssnelwegen. In combinatie met de opkomst van de 

elektrische fiets nodigen snelle routes uit om vaker op de fiets te stappen en langere 

afstanden af te leggen. Dit vermindert tegelijkertijd de druk op wegen en het milieu. 

- Door wegen aan te wijzen waar auto’s te gast zijn en fietsers voorrang hebben, willen 

we fietsgebruik stimuleren. 

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

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

Economie en bestuur 

9. Economie 
- Voor het CDA is het belangrijk dat de gemeente met het midden- en kleinbedrijf 

(MKB) oplossingen bedenkt in samenspraak. 

- Om bedrijven beter aan personeel te helpen is het belangrijk dat we het werken en 
wonen zo aantrekkelijk mogelijk maken. Hiervoor moet er ingespeeld worden op de 
trend van het nieuwe (thuis)werken.  

- Actief management van de openbare ruimte is een belangrijk punt om de kernen 
aantrekkelijk te maken en te houden. Meer mogelijkheden voor terrassen en 
gedeeltelijk afsluiten van centra, zoals in de coronatijd, willen we graag permanent 
maken, maar wel met een goed ontwerp en veilige looppaden. 

- Leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden moeten waar mogelijk 
gebruikt worden om startende ondernemers in de centra te huisvesten. 
Verhuispremies voor bedrijven kunnen helpen om het verplaatsen van bedrijven 
mogelijk te maken. Ook wil het CDA onderzoeken, in samenwerking met ROC’s, of er 
een mogelijkheid is om de lege winkelruimtes te vullen met een stageproject door 
leerlingen zelf een winkel te laten runnen. Om draagvlak te creëren is het van belang 
om de samenwerking te zoeken met lokale ondernemersverenigingen, Industriekring 
Eekterveld en de Bedrijvenkring Gemeente Epe. Dit dient vroegtijdig en lokaal in de 
kernen te gebeuren. Zo kunnen we ook het aantal stageplaatsen binnen de 
gemeente vergroten. 

- In Epe wonen, werken en recreëren we met ongeveer 34.000 inwoners op een totaal 
in Nederland van ruim 17 miljoen. Daarom is het belangrijk aan te sluiten bij grotere 
samenwerkingsverbanden. Het CDA wil dat we actief blijven werken aan de regionale 
economische visie 2030 en samenwerken met gespecialiseerde partners zoals 
Lucrato die de expertise en slagkracht hebben om problemen zoals werkloosheid aan 
te pakken. 

- Bedrijven die opdrachten gegund krijgen in de aanbestedingsfase werken waar 
mogelijk met stagiaires en/of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

- Aanpak van het noordelijke deel van de Hoofdstraat in Epe moet in de volgende 
collegeperiode gebeuren. 

- Wij willen een start maken met de aanleg van een retailpark in Vaassen naar het 
voorbeeld van De Meent. 
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 Leren & werken  

- Werk is zingeving. Het geeft je sociale contacten en een doel om voor op te staan.  
- Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen er in netto-inkomen op achteruit gaan als 

ze gaan werken. Als gemeente zorgen we ervoor dat er hulp beschikbaar is bij het 
gebruik van de regelingen om dit te voorkomen. 

- De huisvesting van arbeidsmigranten moet menselijk en veilig zijn. We werken actief 
mee aan initiatieven om de (veilige) huisvesting voor arbeidsmigranten te 
waarborgen. 

- We willen dat de samenwerking tussen regionale opleidingscentra en het 
bedrijfsleven verbetert om jongeren aan een stageplek te helpen en 
opleidingstrajecten te ontwikkelen voor de specifieke werkgelegenheid in de regio. Dit 
doen we met name op het gebied van techniek. 

- Het CDA wil dat het middelbaaronderwijs in de gemeente blijft en het maximale doen 
om dit te faciliteren. 
 

Landbouw 
- We willen een vitale agrarische sector, die zorgt voor werkgelegenheid en het 

onderhoud van het landschap.  
- Wij willen een landbouwvisie ontwikkelen met aandacht voor alternatieve 

verdienmodellen, bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking, 
natuurontwikkeling (met kansen voor een toekomstbestendige landbouw) en 
recreatiemogelijkheden. Ook willen we extra ruimtelijke mogelijkheden creëren ter 
stimulering van de transitie zoals de mogelijkheid voor een tweede woning. 

 

 10. Duurzame samenleving 
- Het CDA is voor de voortzetting van het verduurzamingstraject op zo’n manier dat het 

betaalbaar en behapbaar is voor inwoners. Bijvoorbeeld door de inkoop van 
zonnepanelen te organiseren en inwoners zoveel mogelijk de kans te bieden deel te 
nemen aan een collectieve energievoorziening. Inwoners worden -meer dan nu- 
vooraf betrokken bij belangrijke besluiten. Samenwerking is het sleutelwoord. 

- De duurzaamheidsgedachte moet omgezet worden in concreet beleid zoals de eis 
dat bedrijfshuisvesting op Eekterveld 4 en in de toekomst ook Eekterveld 5 volledig 
circulair moet zijn en energieneutraal. 

- De verduurzamingsopgave is voor het CDA een doorlopend proces waarin wij al 
doende zullen verder leren. Om dit proces naar de toekomst toe effectief te kunnen 
organiseren zal tijd, geld en menskracht beschikbaar moeten komen. Een 
voorbeeldproject hierin is het voedselbos. 

- Het CDA wil proeftuinen starten om ondernemers, woningcorporaties en andere 
initiatiefnemers uit de samenleving te laten experimenteren met duurzame 
ontwikkelingen. 

- Het CDA wil dat de lokale overheid helpt door bewustwording en verbinding te 
zoeken tussen bedrijven, organisaties en lokale initiatieven die met circulaire 
economie bezig zijn. 

- In veel situaties geldt dat energieopwekking de samenleving als geheel ten goede 
komt, maar lokaal voor overlast zorgt. Wij willen een eerlijke verdeling van lusten en 
lasten in de lokale gemeenschap. Bij het plaatsen van bijvoorbeeld een windmolen 
dient de omgeving mee te profiteren. Minimaal 50% van de opbrengsten uit de 
grootschalige energieopwekking dient ten goede te komen aan de inwoners in de 
omgeving. 

- Het opwekken van energie door middel van zon en wind heeft grote invloed op ons 
landschap. We willen dat de ‘Zonneladder’ wordt toegepast. Eerst zon op het dak, 
dan pas elders. Landbouwgronden en natuurgebieden worden zoveel mogelijk 
ontzien. 

- We kiezen voor meervoudige duurzaamheid. Onze schaarse grond wordt zoveel als 
mogelijk voor dubbel gebruik ingezet. We denken dan onder andere aan het 
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overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen en opwekking middels wind en 
zon op dezelfde percelen. 

- Het CDA wil dat de gemeente Epe aansluit bij het initiatief van de Cleantech Regio 
om in 2030 energieneutraal te zijn. Daarnaast zal de gemeente aansluiten bij de 
uitvoeringsplannen van het Gelders Energieakkoord.  

- Dorpen moeten nog meer ‘waterslim’ worden zodat we de pieken in regenval en 

droogte beter aankunnen. Het CDA wil groene daken, het afkoppelen van 

hemelwater op het riool en energiebesparende maatregelen stimuleren. 

11. Duurzaamheid faciliteren 
- In de verduurzamingsopgave heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Wij gaan de 

verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen, 
verenigingsgebouwen en cultureel erfgoed) en bedrijventerreinen daarom actief 
ondersteunen en ontzorgen. Dit bespaart deze organisaties veel werk.  

- Het CDA wil ‘groepen’ inwoners, organisaties en bedrijven die uit zichzelf met goede 
voorstellen voor de verduurzamingsopgave komen stimuleren. Daarbij willen we 
vooral inzetten op projecten en processen die op dit moment en zonder al te veel 
weerstand en risico te realiseren zijn. 

- Met een gemeentelijke stimuleringslening wordt het voor alle inwoners en 
verenigingen eenvoudig om energiekosten te verlagen en een bijdrage te leveren aan 
verduurzaming. 

- Het CDA wil energiearmoede tegengaan. We zorgen ervoor dat extra kosten door 
energiebesparende maatregelen (zoals isolatie van de woning) voor inwoners 
betaalbaar blijven. Het CDA maakt zich er in de komende collegeperiode hard voor 
dat koopwoningen kunnen worden geïsoleerd met een (sociaal) krediet voor lagere 
en middeninkomens. Ook willen we maatregelen om hetzelfde te bereiken voor 
huurwoningen. 

- Kleinschalige lokale energiecoöperaties vervullen een belangrijke plek in de 
verduurzamingsopgave. Het ontbreken van startkapitaal is een knelpunt. We helpen 
lokale energiecoöperaties in de startfase door garanties en/of (voor)financiering te 
verstrekken. 

- Wij willen een gemeente die investeert in faciliteiten voor duurzame mobiliteit (zoals 
laadpalen voor elektrische auto’s) en de ontwikkelingen in de mobiliteit volgt. 

4. E 
12. Bestuur 

- De gemeentelijke overheid is er voor de inwoners en bedrijven. Het prettig 
samenleven zetten we als CDA centraal. Gelijkwaardigheid staat daarbij centraal. 

- De basishouding van de gemeentelijke organisatie en de individuele ambtenaar is 
daarbij cruciaal. Deze houding laat zich het beste omschrijven als transparant, 
menselijk en doelgericht. Dus de vraag van een bedrijf of inwoner moet altijd serieus 
opgepakt worden en daarbij moet er op een intermenselijke manier gecommuniceerd 
worden.  

- Vanuit deze basishouding en gelijkwaardigheid ontstaat gewenst gedrag richting 
inwoners en bedrijven. Heel concreet betekent dat voor ambtenaren dat ze vaker uit 
het gemeentehuis moeten komen en veel minder via email moeten proberen af te 
handelen. Zo geef je invulling aan ‘De menselijke maat’ in de dagelijkse praktijk door 
het overleg op te zoeken, en wel zo vroeg mogelijk. 

 
Participatie en communicatie 

- Er liggen heldere documenten die de huidige situatie op het gebied van participatie 

en communicatie beschrijven en vooral ook wat er moet gaan verbeteren. Als lokaal 

CDA zullen we er actief op toezien dat er stappen gezet worden betreffende het 

betrekken en participeren van onze inwoners. Van woord naar daad. 

In de communicatie en participatie verwacht het lokale CDA een actievere rol van de 

gemeente. Hiermee bedoelen wij niet alleen via de krant en de website 
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communiceren maar ook actief inwoners, verenigingen en organisaties benaderen als 

er voor hen belangrijke informatie is.   

Financiën 
- Het CDA wil doorgaan met het huidige verantwoorde financiële beleid. Dat wil zeggen 

verantwoorde uitgaven en beperking van de lastendruk voor de inwoners. Echter 

financiën zijn niet leidend: het gaat erom de goede dingen te doen voor de inwoner, 

niemand mag tussen de wal en het schip geraken. 

- Het CDA wil met voorrang investeren in nieuwe schoolgebouwen, de huidige zijn oud 

en aan vernieuwing toe. 

- Wij willen middelen beschikbaar stellen voor meer ontmoetingsplekken met zitjes en 

speelgelegenheden in alle dorpen. Een succesvol voorbeeld is het Marktplein in 

Vaassen. 

- Wij willen middelen beschikbaar stellen voor het vervangen van speeltoestellen als 

dat nodig is. 

- Wij willen investeren in een nieuwe brandweerkazerne in Oene. 

- Wij willen investeren in onze jeugd door onder andere het behoud van het 

schoolzwemmen. 

 

Het CDA afdeling Epe wil heel veel realiseren, maar kan dit niet alleen 

en gaat daarom de samenwerking aan met inwoners, bedrijven, 

verenigingen en instellingen. Communicatie en participatie helpen ons 

bij het uitvoeren van onze plannen. 

BETROKKEN en ACTIEF! 
 

 
 


