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Beste Kiezers in onze gemeente! 
 
D66 wil het vertrouwen in de politiek herstellen, door meer verbinding te maken tussen ons, 
de bewoners van de vier dorpen, en het bestuur van de gemeente. Wij vinden dat het bestuur 
te passief is; of het nu gaat om de vliegroutes van Lelystad, of om bescherming van bomen 
aan de Heerderweg. Steeds moet het initiatief komen van de bewoners, en blijft het 
gemeentebestuur toekijken. D66 wil helpen om dat te veranderen. Vanaf de uitslag van de 
verkiezingen voor tenminste vier jaar. 
We moeten niet meer denken in collegepartijen tegenover oppositiepartijen. D66 houdt van 
een collegiaal bestuur met inbreng van alle fracties, zowel bij het opstellen als bij het 
uitvoeren van het collegeprogramma. 
Dit verkiezingsprogramma geeft de opvattingen van D66 duidelijk weer. Zo geven wij 
richting aan voor de komende vier jaar. Daar willen we tijdens de rit onze inwoners bij 
betrekken. 
Graag beveel ik dit verkiezingsprogramma aan! 
 
Paul Postma 
 

 
Voorzitter afdelingsbestuur D66 
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Inleiding 
 
Vertrouwen is onmisbaar 
Vertrouwen is onmisbaar. Vertrouwen in raadsleden, wethouders, burgemeesters, 
ambtenaren. Vertrouwen in de huisarts, zorg, school, docenten, buren, enzovoort. 
Vertrouwen in inwoners, vertrouwen in kiezers. Vertrouwen geef je en vertrouwen krijg 
je. 
 
Vertrouwen komt niet vanzelf, je bouwt het op. Door goed te luisteren, door het gesprek 
aan te gaan, door te discussiëren, door goed af te wegen, door open en transparant te 
zijn. Door constructief voor belangen op te komen. Door samen aan betere besluiten en 
beter beleid te werken.  
 
Op veel plaatsen hebben mensen momenteel (te) weinig vertrouwen. Of het nu in de VS 
is of hier in Europa, in Nederland of zelfs in de gemeente Epe. Dat vertrouwen vergt 
voortdurend onderhoud. Bestuurders moeten er bijvoorbeeld voortdurend aan werken 
dat de inwoners van hun land of gemeente vertrouwen in hun bestuur. Een bestuur dat 
naar hen luistert. Tegelijkertijd moeten bestuurders er op vertrouwen dat ook de 
inwoners verstand van zaken hebben en bijdragen leveren die de moeite waard zijn. D66 
pleit dan ook voor meer betrokkenheid van burgers bij het bestuur. 
 
Daarom zijn wij blij met het initiatief van de gemeenteraad om het gesprek op te zoeken 
met de inwoners van onze gemeente. Met mensen uit het buitengebied gebeurde dat in 
2016, in 2017 zijn Epe en Vaassen gevolgd. Luisteren, in gesprek gaan, samenwerken, 
gebiedsgericht werken: dat zijn onmisbare fundamenten voor vertrouwen.  
 
Maar hoe betrekken we onze inwoners beter bij bestuur en besluitvorming en 
omgekeerd? Eens in de vier jaar naar de stembus is daarvoor te weinig, vindt D66. We 
constateren bovendien dat er op dit punt de afgelopen veertien jaar veel is veranderd, en 
niet ten goede. De gemeenteraad, met gekozen volksvertegenwoordigers, heeft minder 
te zeggen gekregen. En als de gemeenteraad minder te zeggen heeft, dan hebben de 
kiezers dat ook. Werk aan de winkel dus. De stem van de kiezers moet weer sterker 
doorklinken in het bestuur! 
 
… evenals duurzaamheid  
Een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te werken, te ontspannen en te 
ontplooien. Dat is onze gemeente volgens D66, en dat moet ze ook blijven. Hoe doen we 
dat? Door de sociaal-culturele, ecologische en economische aspecten (ofwel de drie p’s: 
people, planet, profit) van het samenleven in de gemeente door te ontwikkelen en in 
balans te brengen.  
 
Deze drie aspecten van het samenleven staan niet los van elkaar. Ze beïnvloeden elkaar. 
Gaat het minder goed met (onderdelen van) de ecologische en sociaal-culturele aspecten 
– bijvoorbeeld de woonomgeving en het onderwijs –, dan heeft dat een negatieve invloed 
op de economie. En andersom.  
 
In onze gemeente zijn op alle drie de terreinen nog verbeteringen noodzakelijk, zo blijkt 
uit een analyse (duurzaamheidsbalans) van de vergelijkingssite waarstaatjegemeente.nl. 
Denk bijvoorbeeld aan kunst en cultuur en onderwijs (sociaal-cultureel), aan 
biodiversiteit en energietransitie (ecologisch) en aan de match tussen beschikbare arbeid 
en kennis, innovatief vermogen, infrastructuur/bereikbaarheid en vestigingsvoorwaarden 
(economisch). De politieke coalities in onze gemeente hebben deze onderwerpen de 
afgelopen jaren laten versloffen.  
 
Wat is nodig om op de ‘achterblijvende’ aandachtsgebieden de noodzakelijke inhaalslag 
te kunnen maken? D66 wil dat nagaan in samenspraak met burgers en marktpartijen. 
Daarnaast willen we vanuit onze visie op de maatschappij de komende jaren een aantal 
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extra accenten leggen. Namelijk op het gebied van duurzaamheid, kunst en cultuur, en 
onderwijs. Al onze programmapunten komen in de verschillende hoofdstukken hierna aan 
de orde en worden als acties opgevoerd. 
 
Een nieuw college van burgemeester en wethouders (BenW) moet op deze punten gericht 
regie gaan voeren en er, waar nodig, (structureel) geld voor vrijmaken. Dat is het 
standpunt van D66. Want: investeren voor een gezonde gemeente Epe in de toekomst 
doe je nu! De toekomst mag geen verrassing zijn. 
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1. Burger en bestuur: daadkracht en transparantie  
 
• Democratisch bestuur met daadkracht en transparantie 
• Dualisme tussen gemeenteraad en BenW  
• Actieve betrokkenheid en vergaande participatie van inwoners  
• Mobiliseer kennis 
• Liever samenwerken dan fuseren met andere gemeenten  
• Een sterkere functie van de Rekenkamer  
 
D66 gaat uit van de eigen kracht van de inwoners en bedrijven in een gemeente. Zij 
weten goed welke problemen er spelen en zijn in staat hiervoor creatieve oplossingen te 
vinden. Het gemeentebestuur moet deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van de 
inwoners ondersteunen en er ruimte aan geven, zo vindt D66. Wat inwoners voor zichzelf 
en anderen kunnen doen, is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid voor 
hen kan doen.  
 
Democratisch(er) bestuur  
Niet alleen landelijk, maar ook lokaal blijft D66 de partij van verdergaande 
democratisering. Het gemeentebestuur is er voor de mensen en niet andersom. Colleges, 
ambtenaren en raadsleden moeten gemakkelijk toegankelijk en aanspreekbaar zijn en 
verbinding zoeken met burgers. Bij het maken van plannen en bij de uitvoering daarvan 
moeten zij luisteren naar burgers en maatschappelijke organisaties. Dorpsgesprekken, 
een lokaal referendum voor de gehele gemeente of per kern en enquêtes zijn hiervoor 
mogelijke middelen. Op voorwaarde dat er aan de uitkomsten van die gesprekken of 
enquêtes daadwerkelijk gevolgen worden verbonden!  
 
D66 vindt dan ook dat er na gemeenteraadsverkiezingen zorgvuldig moet worden 
gekeken wat de uitslag betekent voor het bestuur en hoe de collegevorming gestalte 
gaat krijgen. Een debat in de raad en het aanwijzen van een (in)formateur zijn belangrijk 
voor een open en transparant proces. 
Een democratisch bestuur met daadkracht en transparantie is essentieel. Dat geldt ook in 
de verschillende samenwerkingsverbanden van de gemeente. Hier ontbreekt nu vaak een 
democratische inbreng. D66 hecht daarom veel waarde aan democratische controle bij de 
verschillende samenwerkingsverbanden. En wij pleiten voor gekozen bestuurders. Op alle 
niveaus. Een gemeenteraad kiest dus ook zijn eigen voorzitter. 
 
Dualisme tussen gemeenteraad en BenW  
D66 streeft naar een beter werkend dualisme, naar meer openheid en meer 
transparantie. Dualisme houdt in dat gemeenteraad en college van BenW eigen, 
gescheiden, rollen hebben: het college bestuurt, de raad controleert.  
 
Ook in onze gemeente is het dualisme ingevoerd, maar in de praktijk werkt dit niet. 
Wethouders vergaderen met ‘hun’ fractie en de raadsleden staan sterk onder de invloed 
van ‘de coalitie’ in het college. Deze werkwijze beperkt de democratische controle. Aan 
de oppositie wordt bovendien weinig tot geen ruimte gegeven, zelfs bij kwesties die onze 
gemeente te boven gaan. Daarom wil D66 dat raadsleden met elkaar een werkwijze 
afspreken waarbij de beoogde ‘scheiding der machten’ praktijk wordt.  
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De burger denkt mee 
D66 vindt dat de gemeente actief moet bijdragen aan het organiseren van 
burgerparticipatie in de praktijk. In onze gemeente zijn in het recente verleden op dit 
gebied al duidelijke vorderingen gemaakt. Toch valt er nog veel te verbeteren. Denk 
bijvoorbeeld aan de feedback over wat de raad doet met de inbreng van inwoners. Dat is 
belangrijk, ook voor het vertrouwen in de politiek.  
 
D66 pleit er daarom voor dat de gemeente Epe gaat werken vanuit de volgende 
uitgangspunten: 
1. Vertrouw op de eigen kracht van de burger: De inwoners van de gemeente bezitten 

samen veel kennis en ervaring. Gezocht moet worden naar manieren om hen actief 
en in een vroeg stadium te laten meepraten in het besluitvormingsproces, ook 
ongevraagd. D66 is bijvoorbeeld voorstander van het regelmatig houden van 
dorpsgesprekken.  

 
2. Durf los te laten: De gemeente is niet meer vanzelfsprekend uitvoerder van alle 

publieke taken. Ze kan ook kiezen voor een bemiddelende, verbindende of 
ondersteunende rol en de uitvoering overlaten aan burgers of instellingen. De burger 
te veel als klant behandelen lokt een passieve houding uit; de gemeente mag burgers 
aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.  

 
3. Mobiliseer kennis: Bijvoorbeeld in een omgevingsadviesraad. Hier kunnen 

organisaties deelnemen die kennis hebben over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, 
milieukwaliteit, duurzaamheid, natuurbeheer, verkeer en vervoer of die 
gebiedsgericht actief zijn. Deze adviesraad geeft de gemeenteraad en het college van 
BenW gevraagd en ongevraagd advies. 
 

Samenwerken met andere gemeenten  
Hoe groter een gemeente, hoe efficiënter en goedkoper ze kan werken. D66 streeft 
hierbij niet zozeer naar bestuurlijke fusies met buurgemeenten maar werkt liever met 
hen samen. Bijvoorbeeld door bepaalde voorzieningen, zoals ICT, te delen: de zogeheten 
‘shared services’. De gemeente behoudt dan zelf de verantwoordelijkheid en 
zeggenschap over haar beleid. Hierdoor kan het eigen karakter van onze gemeente 
behouden blijven. D66 streeft niet naar bestuurlijke fusies: dat is geen op zichzelf staand 
doel. Een onderzoek naar een mogelijke fusie met Heerde kan tot de mogelijkheden 
behoren. 
 
Versterken van de rekenkamer 
Een goede controle door de gemeenteraad wordt steeds belangrijker. De onderzoeken 
van de rekenkamer ondersteunen de raad daarbij. D66 Epe wil het werk van de 
rekenkamer versterken, voor onderzoek naar zowel puur gemeentelijke onderwerpen als 
regionale zaken. Een verruiming van het budget voor de rekenkamer is daarvoor nodig.  



 

7	

 

2. Milieu en duurzaamheid: stimuleren en faciliteren 
 
• Epe als energieneutrale gemeente: lokale energiemarkt en energiezuinige 

woningbouw 
• Een duurzame huizenroute 
• 100 procent duurzaam inkopen 
• Stimuleren van duurzame burgerinitiatieven 
• Investeren in nieuw, innovatief beleid 
• Onderzoek naar verdere verbetering van gescheiden afvalinzameling 
• Realiseren van voorbeeldproject voor gasloze woningen 
• Projectwethouder Duurzaamheid 
 
D66 streeft naar een harmonieuze en duurzame samenleving. Dat betekent dat de 
wereld met respect wordt behandeld, zowel mens als omgeving. De aarde is geen 
gebruiksartikel. Daarom moet de uitputting en de vervuiling van de eigen leefomgeving 
een halt toegeroepen worden.  
 
Het is de aantasting van natuur en milieu die steeds moet worden beargumenteerd, en 
niet het behoud ervan. Fossiele brandstoffen zijn eindig, worden steeds duurder en zijn 
vervuilend. Duurzame energie is onuitputtelijk, wordt steeds goedkoper en is schoon. 
 
De gemeente Epe kan een duurzame en milieuvriendelijke gemeente worden als ze 
bereid is daarin te investeren, initiatieven te nemen en ontwikkelingen te faciliteren. D66 
Epe heeft die ambitie! Een ambitie die duidelijk hoger ligt dan het huidige gemeentelijk 
beleid. 
 
Sturen op energietransitie 
Besparen op energiegebruik en innovatieve technologieën om energie duurzaam op te 
wekken. Dat zijn belangrijke aandachtspunten in het beleid van een duurzame en 
milieuvriendelijke gemeente. D66 legt de prioriteit binnen de gemeente Epe bij 
energiebesparing, zonnepanelen, gebruik van aardwarmte. D66 Epe vindt de gemeente 
niet geschikt voor het plaatsen van grote windmolens in verband met aantasting van het 
Veluwse landschap. 
 
D66 wil daarbij inzetten op: 
- Isolatie van oude woningen: De bestaande woningbouw draagt voor een groot deel 

bij aan de CO2-uitstoot. In onze gemeente staan bovendien relatief veel oude, en dus 
niet-geïsoleerde, huizen van voor 1944 (zie waarstaatjegemeente.nl). Met de 
duurzaamheidslening is de gemeente op de goede weg om particulieren en het 
maatschappelijk middenveld te stimuleren om isolatiemaatregelen te nemen. D66 wil 
hier meer geld voor uittrekken en de opbrengsten van de precario voor nutsbedrijven 
hiervoor inzetten. Vuistregel is dat iedereen maatregelen zou moeten kunnen 
uitvoeren die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het gaat er daarom om deze 
voorzieningen zo laagdrempelig mogelijk te maken. Het organiseren van een 
duurzame huizenroute, waarbij mensen bij anderen thuis ideeën en ervaringen op 
kunnen doen, kan helpen mensen over de verduurzamingsstreep te trekken.	
 

- Duurzaamheidslening op gebouwen: D66 wil de bestaande duurzaamheidslening 
omzetten van een lening aan personen naar een lening op gebouwen. Bij verkoop van 
de woning gaat de duurzaamheidslening dan over op de nieuwe eigenaar. Hierdoor 
kunnen mensen die binnen redelijke termijn denken te gaan verhuizen, toch 
isolerende voorzieningen treffen zonder bang te hoeven zijn dat ze de investering niet 
terugverdienen.  
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- Stimuleren energiebesparing en duurzaam inkopen van energie: De gemeente heeft 

een stimulerende en motiverende rol om, in overleg met de woningcorporaties, 
huurwoningen zo energiezuinig mogelijk te krijgen. De gemeente kan samenwerking 
stimuleren tussen woningbouwcorporaties en energiebedrijven om te komen tot 
energiebesparing. De stimulerende en faciliterende rol kan verder worden ingevuld 
door afspraken met bedrijven over duurzame energie.  

 
- Voorbeeldproject gasloze woningen: Nieuwbouwwoningen voldoen al aan behoorlijk 

strenge normen. Vanuit de voorbeeldfunctie van de gemeente, wil D66 de komende 
periode minimaal één voorbeeldproject met klimaatneutrale woningen bouwen. Vooral 
woningen zonder gasaansluiting zijn daarbij de toekomst.  
 

- Lokale energiemarkt: Mensen die in een hoogbouwwoning wonen, zouden de 
mogelijkheid moeten hebben om te profiteren van duurzaam opgewekte energie om 
zo hun energiekosten omlaag te brengen. Bijvoorbeeld door de gezamenlijke aanleg 
van zonneparken dan wel het huren van grote dakoppervlakken voor zonne-energie. 
D66 Epe wil het particulier initiatief voor dit soort initiatieven en andere innovatieve 
ideeën stimuleren, faciliteren en zo nodig subsidiëren.  

 
De gemeente zelf: voorbeeldfunctie 
De gemeente kan een stimulerende en faciliterende rol vervullen op het gebied van 
duurzame energieopwekking. Zo maakt – op initiatief van D66 – de gemeente Epe nu 
grote stappen met verduurzaming bij het groot onderhoud van het gemeentehuis. Door 
energiebesparing (beter dubbel glas, nieuwe duurzame verwarmingsapparatuur) en eigen 
energieopwekking (zonnecollectoren) wil de gemeente komen tot een kostenbesparing op 
energie van 50 procent. D66 is blij met het voorbeeld dat de gemeente hiermee stelt. 
 
De voorbeeldfunctie van de gemeente uit zich ook in de inkoop. D66 streeft naar een 100 
procent duurzaam inkoopbeleid. Dat heeft ook gevolgen voor de toeleveranciers. Een 
voorbeeld is aandacht voor het gebruik van elektrische voertuigen bij de toeleveranciers. 
Duurzaamheid speelt in alle facetten van het overheidsbeleid een rol. D66 pleit daarom 
voor een projectwethouder duurzaamheid en voor een duurzaamheidsparagraaf in de 
begroting. Zo kan de raad de voortgang van de gemeente Epe als klimaatneutrale 
gemeente bewaken. 
 
Afval scheiden 
In 2020 mogen inwoners van Nederland per huishouden per jaar nog maximaal 100 kilo 
aan restafval aanbieden. Met de driewekelijkse inzameling zijn we weliswaar op de goede 
weg, maar toch nog ver verwijderd van deze doelstelling.  
 
D66 Epe wil een onderzoek naar de mogelijkheden om de hoeveelheid restafval verder 
terug te brengen. Omgekeerde inzameling en gedifferentieerde tarieven zijn daarbij twee 
mogelijkheden die zeker bestudeerd moeten worden. De manier van inzamelen wordt 
bepaald in overleg met de inwoners. Dat is nodig gezien de verschillende woonsituaties. 
Eventuele opbrengsten uit de gescheiden afvalinzameling en de afvalverwerking komen 
ten goede aan de inwoners: de tarieven gaan dan omlaag. Transparante tarieven zijn een 
vanzelfsprekendheid. 
 
Investeren in duurzaamheid 
In de gemeentebegroting wil D66 een fors bedrag reserveren onder het kopje ‘Nieuw 
Beleid’ om de keuze voor een duurzame samenleving inhoud te geven. We denken 
daarbij aan de inzet van (een deel van) de precario-opbrengsten: ongeveer 2,5 miljoen 
per jaar. Dit geld kan worden ingezet voor het uitbreiden van de duurzaamheidslening (1 
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miljoen), subsidie op innovatieve projecten (0,5 miljoen) en voor het realiseren van een 
voorbeeldproject bij nieuwbouwwoningen. 
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3. Zorg voor iedereen: doelgericht en efficiënt met oog voor detail 
 
• Ouderen zolang mogelijk zelfstandig laten wonen 
• Een goede ondersteuning van mantelzorgers 
• Investeren in meedoen voor iedereen 
• Elk dorp zijn eigen zorgloket 
• Meer zorg en minder papierwinkel 
 
 
De gemeente heeft als regievoerder de taak om samen met zorgaanbieders en 
verzekeraars de zorgketen optimaal inhoud te geven. D66 wil dat deze zorg verder wordt 
gedigitaliseerd. Bovendien moet de zorg worden versimpeld, om efficiëntiewinst te 
kunnen behalen. Uitgangspunt is de cliënt. 
  
Zorg: zo lang mogelijk zelfstandig wonen 
Hervormingen benutten om de zorg te verbeteren. Daarin ligt voor D66 de uitdaging. 
Denk aan kleinschalige wijkverplegingteams in de buurten, en aan meer gekwalificeerd 
personeel in de thuiszorg. De cliënt staat daarbij centraal en niet de organisatie. Zo nodig 
wordt deze zorg per dorp georganiseerd.  
 
D66 wil onderscheid maken tussen wonen, zorg en service. De zorgnetwerken bepalen 
zelf wie welke professionele zorg krijgt. Een en ander gaat in nauw overleg met familie 
en mantelzorgers. De inzet is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en 
zelfredzaam zijn. De gemeente moet inzetten op de ondersteuning van mantelzorgers. 
Aandacht voor het wonen van de mantelzorgers en de zorgvragers is belangrijk. Ook 
premantelzorg (de zorg in de fase voor de echte mantelzorg) kan worden gefaciliteerd.  
 
Solidariteit met kwetsbare groepen 
Het gemeentebestuur moet mensen in staat stellen hun leven zo in te richten als ze dat 
zelf willen. Dat is de opvatting van D66. We streven enerzijds naar een samenleving 
waarin mensen hiervoor (mede) verantwoordelijkheid nemen, maar blijven anderzijds 
solidair met degenen die hiertoe niet in staat zijn en ondersteuning nodig hebben. 
D66 wil investeren in ‘meedoen’ voor iedereen, werk boven uitkering. Want D66 vindt dat 
iedereen recht heeft op gelijke kansen voor deelname aan het maatschappelijk verkeer: 
gelijke kansen op arbeid, dagbesteding en inkomen, gelijke kansen op gezondheidszorg, 
op zelfstandig wonen en op onderwijs. 
Armoede en opgroeien in armoede kan ingrijpende gevolgen hebben. De gemeente Epe 
zet sterk in op armoedebestrijding. Het huidige beleid moet worden gecontinueerd en als 
daar mogelijkheden voor komen worden geïntensiveerd. 
Boven de leeftijd van zestig jaar kan het moeilijk zijn om in geval van werkloosheid nog 
een baan te vinden. D66 Epe vindt dat het in individuele gevallen mogelijk moet zijn om 
een vrijstelling van sollicitatieplicht te verlenen. 
 
Zorgloket 
D66 is voorstander van een zorgloket op dorpsniveau en kleinschalige 
gezondheidscentra. De zorgloketten kunnen een belangrijke rol vervullen in de 
preventieve gezondheidszorg. Met goede voorlichting is veel gezondheidswinst te behalen 
en kunnen de kosten van gezondheidszorg worden beperkt. 
 
Inspelen op de vraag  
Niet alleen de bevolkingsomvang in de gemeente Epe verandert de komende decennia 
(naar verwachting daalt het aantal inwoners), ook de bevolkingssamenstelling. Het aantal 
0-20-jarigen neemt iets af ten opzichte van 2015, evenals het aantal 20-65-jarigen. 
Daarentegen neemt het aantal 65-plussers naar verwachting toe. Hierop zal de gemeente 
alert moeten inspelen. Want de verwachte toename van het aantal 65-plussers zal 
bijvoorbeeld leiden tot een toenemende zorgvraag. 
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Nog steeds is de zorg een papierwinkel. Bovendien delen zorgverleners deze informatie 
nauwelijks met elkaar. D66 wil dat de zorg eenvoudiger wordt: meer zorg, minder 
papierwinkel. De zorggever moet bijvoorbeeld naar de zorgvrager toe en niet andersom. 
Dat betekent dat medische gegevens tussen arts/ziekenhuis en zorgvrager worden 
uitgewisseld. De digitale uitwisseling van de dagelijkse gezondheidstoestand van een 
zorgvrager kan bovendien eenvoudiger. D66 ziet een voortrekkersrol weggelegd voor de 
gemeente om dit proces op gang te brengen. 
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4. Welzijn voor iedereen: professioneel en innovatief en met beide benen op 
de grond 

 
 
• Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het ontwikkelen, ondersteunen en 

uitvoeren van lokaal welzijnsbeleid 
• Een financiële reserve voor initiatieven moet nieuwe ontwikkelingen een 

kans geven 
 
 
Het lokale welzijnswerk (wijk- en buurtwerk, kinderopvang, jeugdwerk, ouderenwerk) 
levert een waardevolle bijdragen aan het verbeteren van de leefsituatie en leefomgeving 
voor iedereen. 
 
Professionele ondersteuning handhaven, naast vrijwilligers 
D66 ziet in het lokale welzijnswerk een steeds belangrijker rol voor het wijk- en 
buurtgericht werken. Professionele ondersteuning is daarbij van groot belang, evenals de 
beschikbaarheid van vrijwilligers.  
 
De welzijnsorganisatie vervullen een belangrijke rol in de gemeente Epe. Deze rol zou 
verder nog kunnen worden versterkt door de welzijnsorganisaties meer ruimte te bieden 
voor vernieuwing van activiteiten. Te denken valt aan een project op het gebied van 
muziek gericht op de jeugd, of op beweging gerichte projecten voor ouderen. 
 
Reserve voor nieuwe initiatieven 
Niet alle subsidiegelden moeten op voorhand voor vier jaar vergeven zijn. Er is behoefte 
aan een reserve voor nieuwe initiatieven, om ook nieuwe ontwikkelingen een kans te 
geven. De voedselbank, hoewel formeel geen gemeentelijke taak (maar moreel wel), 
moet ook gefaciliteerd kunnen worden. 
 
 
  



 

13	

 

5. Jeugdbeleid: versterken van eigen kracht 
 
 
• Jeugdzorg organiseren in de buurt van kinderen 
• Goede voorlichting over alcohol, drugs, seksualiteit en gezonde voeding  
• Jongeren betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van jeugdbeleid 
 
Opvoeden is de verantwoordelijkheid van de ouders. Wel moet er hulp voor handen zijn 
als er problemen ontstaan die de ouders niet zelf kunnen oplossen. D66 vindt dat die 
ondersteuning altijd moet zijn gericht op het versterken van de eigen kracht. 
 
Jeugdhulp en jeugdbeleid vragen specifieke expertise 
Jeugdzorg moet in de buurt van kinderen worden georganiseerd. De complexiteit van de 
jeugdzorg, de juridische context en het toezicht vragen specifieke expertise van de 
gemeente. Het is een goede zaak om jeugdzorg, kinderopvang, peuterspeelzalen en 
onderwijs samen te brengen in brede buurtscholen of integrale kindcentra. D66 hecht 
daarbij grote waarde aan kwaliteit, veiligheid en pedagogisch goed geschoolde 
medewerkers. 
 
Ook vindt D66 goede voorlichting over alcohol, drugs, seksualiteit en gezonde voeding 
belangrijk. Een integraal lokaal jongerenbeleid blijft wenselijk, waarin 
welzijnsorganisaties, onderwijs, politie en verslavingszorg participeren. D66 wil 
structureel budget toekennen voor preventie, voor gezonde voeding en 
bewegingsonderwijs op scholen. Ieder kind moet leren zwemmen. Ook jeugdsport 
verdient extra stimulering. 
 
D66 wil inzetten op de aanpak van jongeren die door kleine en grotere problemen in de 
knel zijn geraakt en/of de leefbaarheid voor anderen aantasten. Het straathoek- en 
jongerenwerk van de Stichting Koppel-SWO/E speelt daarbij een belangrijke rol. 
 
Jongeren betrekken bij jeugdbeleid 
D66 wil de ideeën en de betrokkenheid van jongeren bij de ontwikkeling en uitvoering 
van het jeugdbeleid en de jeugdzorg beter benutten en verder ondersteunen. Het is 
belangrijk dat initiatieven vanuit de jongeren zelf komen; actief meedoen moet worden 
beloond. D66 wil hiervoor het jongerenwerk van Koppel-SWO/E inschakelen en hen 
faciliteren om gezamenlijk met de jongeren zelf activiteiten voor de jeugd op te zetten.  
 
Het peuterspeelzaalwerk, onderdeel van Koppel-SWO/E, moet in stand blijven. Per dorp 
moet er een plek zijn waar jongeren van elke leeftijd en elke afkomst terecht kunnen en 
elkaar kunnen ontmoeten. 
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6. Onderwijs voor iedereen 
 
 
• Behoud van scholen in de dorpen 
• Samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs, zeker bij 

huisvestingsvraagstukken 
• Budget voor cultuureducatie 
• Versterken van de banden tussen de middelbare scholen, 

beroepsopleidingen en het bedrijfsleven 
 
 
D66 wil goed onderwijs voor iedereen. Kleine scholen moeten behouden blijven en 
samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs is noodzakelijk. 
 
Behoud kleine scholen 
Het behoud van kleine scholen is belangrijk voor de leefbaarheid in de kleine kernen van 
onze gemeente. Bij een voorgenomen sluiting van scholen is het de gemeenteraad die 
besluit. Een verantwoord beleid ten aanzien van het handhaven van kleine scholen, 
evenals maatwerk en persoonlijke aandacht voor de leerlingen, vormt hiervoor een 
toetsingskader.  
 
Budget voor cultuureducatie 
D66 wil dat scholen een budget inzetten voor cultuureducatie. Die cultuureducatie vindt 
bij voorkeur plaats in samenwerking met (subsidie ontvangende) instellingen op het 
terrein van kunst en cultuur. 
 
Voor- en vroegschoolse educatie 
De gemeente subsidieert de voorschoolse en vroegschoolse opvang van peuters. Deze 
voorziening is erg belangrijk voor hun latere onderwijscarrière. D66 wil dat deze opvang 
in stand blijft en waar mogelijk wordt uitgebreid.  
 
Brede school 
D66 wil de ‘brede school’ in de gemeente Epe uitbreiden. In deze brede school worden 
naast onderwijs ook andere sociale functies aangeboden; denk aan buitenschoolse en 
voorschoolse opvang.  
 
Het is van belang dat het voortgezet onderwijs (VWO-HAVO-VMBO) in onze gemeente 
behouden blijft. D66 ziet graag dat de banden tussen de middelbare scholen, 
beroepsopleidingen en het bedrijfsleven (zorg, techniek, recreatie) worden aangehaald, 
met mogelijkheden voor lokale stageplaatsen. 
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7. Kunst en cultuur: bereikbaar 
 
 
• Kunst en cultuur bereikbaar voor iedereen 
• Meer middelen voor kunst en cultuur  
• Bezorg- en ophaaldienst van de bibliotheek 
• Muziekonderwijs terug naar de basisschool 
• Versterken van de cultuurhistorie 
 
 
Een stevige en creatieve kunst- en cultuursector draagt bij aan een open en verbonden 
Nederland. Kunst en cultuur is een verbindend element in de samenleving en een 
inspiratiebron voor iedereen. Kunst en cultuur is bovendien een wezenlijke factor voor de 
leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Er zijn raakvlakken met 
toerisme, verenigingsleven, met monumentenbeleid, én met economische ontwikkeling.  
 
Meer middelen voor kunst en cultuur 
Cultuur heeft een economische waarde. Een bloeiende culturele sector is een reden om 
ergens te willen wonen. Hij maakt onze gemeente aantrekkelijk voor talenten en 
bedrijven. Daarom is het goed dat mensen die zich hiervoor inzetten en plannen op dit 
gebied ontwikkelen en uitvoeren, gesteund worden, zowel materieel als immaterieel. 
 
D66 stelt voor om de middelen die voor kunst en cultuur beschikbaar zijn, te verruimen. 
We denken aan kunst in de openbare ruimte, onderhoud en documentatie. Het 
onderhoud (o.a. beeld voor Vrede en Gerechtigheid) zou door scholen kunnen worden 
geadopteerd. 
 
Cultuur als sociaal bindmiddel 
In de gemeente Epe zijn meer dan 70 verenigingen actief op het terrein van kunst en 
cultuur: muziek, zang, toneel en beeldende kunst. Net als bij de sportverenigingen geldt 
ook voor de culturele verenigingen en culturele evenementen in de dorpen dat ze een 
belangrijk sociaal bindmiddel zijn. 
 
Kunst in de openbare ruimte en het gemeentelijk kunstaankoopbeleid blijven een 
gemeentelijke verantwoordelijkheid. Ook de komende jaren moet de gemeente hiervoor 
middelen beschikbaar stellen. 
 
Bereikbare cultuurvoorzieningen  
In alle dorpen van onze gemeente zijn centra op het gebied van welzijn, kunst en 
cultuur. In Epe gaat het om Kulturhus EGW, in Vaassen om de Wieken en in Emst en 
Oene zijn er de vernieuwde Hezenbrink respectievelijk het Kulturhus Oene. Deze vaak 
multifunctionele gebouwen worden intensief gebruikt en zijn van onschatbare waarde 
voor het verenigingsleven. 
D66 hecht aan het aanbod van bestaande expositieruimtes, zoals Kunsthuis KEK, het 
Vaassens Museum en Veluws Museum Hagedoorns Plaatse. Expositieruimte de Ring 
binnen het gemeentehuis moet behouden blijven en voor het publiek goed toegankelijk 
zijn. D66 zou graag zien dat er meer locaties komen waar kunstenaars kunnen werken 
en exposeren. Hiervoor kunnen ruimten bij particulieren en instellingen meer worden 
gebruikt. 
 
Bibliotheek 
De Bibliotheek Noord Veluwe heeft in de gemeente Epe de uitdaging opgepakt om te 
komen tot een multifunctionele instelling voor iedereen. De bibliotheek leent niet alleen 
boeken uit, maar is ook een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen van 
uiteenlopende leeftijden en culturele achtergronden. Samenwerking met andere 
organisaties, zoals scholen, zorgcentra en op het gebied van welzijn is daarbij van 
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belang. Door de digitalisering (catalogus, uitleen en gebruik internet) is de 
toegankelijkheid van de bibliotheek vergroot. Voor degenen die de bibliotheek niet 
kunnen bezoeken en voor degenen waarvoor de digitale afhandeling een obstakel vormt, 
kan een (door internet ondersteunde) bezorg- en ophaaldienst worden opgezet. 
 
Cultuurplein Noord Veluwe 
Het Cultuurplein Noord Veluwe ontvangt, evenals de bibliotheek, een flink deel van het 
gemeentelijk budget voor kunst en cultuur. D66 constateert echter dat de voor het 
Cultuurplein beschikbare middelen sober zijn. Daarnaast maken we ons zorgen over de 
bereikbaarheid van deze regionale instelling voor alle leerlingen. Deze zorg geldt voor het 
muziekonderwijs, waaronder muziekonderwijs in het primair onderwijs, de samenwerking 
met muziekverenigingen en de expressievakken. D66 wil met het Cultuurplein heldere 
subsidieafspraken maken, die jaarlijks worden geëvalueerd. In deze evaluatie komen de 
effectiviteit, de samenwerking en het leerlingenbereik aan de orde. D66 pleit bovendien 
voor een onderzoek naar de mogelijkheid van naschoolse opvang bij het Cultuurplein 
Noord Veluwe. 
 
Cultuur in het onderwijs 
Elk kind moet kennis kunnen maken met cultuur. De cultuurmakelaar speelt hierbij een 
belangrijke rol. D66 vindt het wenselijk deze voorziening uit te breiden naar het 
voortgezet onderwijs.  
 
Cultuureducatie is een onderwijstaak, waarbij scholen samenwerken met instellingen 
zoals de Openbare Bibliotheek en het Cultuurplein Noord Veluwe. Deze instellingen 
voorzien het onderwijs van kennis en presentatiemogelijkheden door hun aanbod aan 
tentoonstellingen en lespakketten.  
 
Cultureel erfgoed 
Het is essentieel om ons cultureel erfgoed te behouden. Het heeft maatschappelijke en 
culturele waarde. Het landschap biedt een rijkdom aan groene monumenten zoals de 
beken- en sprengenstelsels, grafheuvels, Celtic Fields, enken, lanen en andere 
landschapselementen. In onze gemeente zijn ook veel monumentale gebouwen, 
waaronder een kasteel. Ook zijn er mooie dorpsgezichten, monumentale bomen, 
archieven en belangrijke bodemschatten.  
 
Samen bepalen zij in belangrijke mate de identiteit en de aantrekkingskracht van onze 
gemeente. Omdat het hier het eigen (historisch waardevolle) erfgoed betreft, dat 
bovendien een toeristische trekpleister is, wil D66 doorgaan op de ingeslagen weg. Want 
D66 heeft waardering voor de manier waarop de gemeente zich inzet voor het behoud 
van ons cultuurhistorisch erfgoed. Op basis van een nieuw beleidsplan zijn, in 
samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en archeologen, stappen gezet 
die de cultuurhistorie versterken. Daarnaast maakt de nieuwe Erfgoedwet (2014) samen 
met de nieuwe Omgevingswet een integrale bescherming van al het cultureel erfgoed 
mogelijk. D66 zet graag in op deze integrale koers. 
 
 
Goede monumentenzorg is voor D66 zowel een nationale als ook een gemeentelijke taak. 
We pleiten er daarom voor financiële middelen beschikbaar te houden voor 
cultuurhistorie en monumentenzorg. Bijvoorbeeld middels een fonds dat vergelijkbaar is 
met de stimuleringssubsidies voor sport. 
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8. Sport en Recreatie: gezond en veilig  
 

• Duurzaamheid en 100% wildgarantie zijn belangrijk voor het imago van 
Epe 

• Sport stimuleren bij onze inwoners, in het bijzonder jongeren en ouderen. 
• D66 pleit voor veilige recreatieve voorzieningen 
• Heropening van natuurbad de Wijerd 

 
 
Sport en recreatie hebben een positieve invloed op gezondheid, welzijn en identiteit, voor 
alle leeftijden. Daarom vindt D66 het belangrijk om sport en bewegen te stimuleren en te 
faciliteren. Sport is een sociaal bindmiddel, draagt bij aan een leefbare gemeente en 
bevordert de gezondheid van de inwoners. Het is een gemeentelijke kerntaak om 
breedtesport te bevorderen. 
 
Onze Veluwse gemeente beschikt over zeer veel mogelijkheden om te recreëren. Dit 
heeft een grote aantrekkingskracht op de eigen inwoners en op dagjesmensen en 
toeristen. Natuur, stilte, duurzaamheid en 100% wildgarantie hebben positieve gevolgen 
voor het imago van ons als recreatiegemeente. 

 
Jeugd- en ouderensport stimuleren 
D66 is voorstander van een actief beleid voor sportstimulering gericht op het groeiend 
aantal ouderen en op mensen met een beperking. Door sport kunnen jongeren en 
ouderen elkaar ontmoeten. Sport en sportverenigingen dragen bij aan de ontwikkeling 
van eigenwaarde en bevorderen de maatschappelijke samenhang.  
Hiernaast verdient ook de jeugdsport extra stimulering. Sport heeft immers grote invloed 
op het lichamelijk en geestelijk welzijn van de jeugd. Sport kan helpen om overgewicht 
bij jongeren tegen te gaan. Elke jongere heeft het recht om te kunnen sporten. Dit wordt 
zo nodig mogelijk gemaakt via het bijstandsbeleid van de gemeente. Sport is een 
belangrijk middel om sociale en culturele integratie op jonge leeftijd te bevorderen en de 
kans op criminaliteit te verminderen. 
 
Recreatie: veilige voorzieningen  
De gemeente beschikt over zeer veel mogelijkheden om te recreëren. Zo is de omgeving 
ideaal voor fietsers. Bij de aanleg en het onderhoud van fietspaden moet ook ruim baan 
worden gemaakt voor de vele hardlopers, skaters, mountainbikers, e-bikers, ruiters en 
koetsiers die hier trainen en recreëren. 
 
D66 wil goede, veilige fietsvoorzieningen met stallingsmogelijkheden, voldoende 
oplaadpunten voor elektrische fietsen en vooral goede bewegwijzering (ook in de 
dorpen!) van fiets-, wandel- en paardenroutes. 
 
Een groot deel van de recreatieve voorzieningen ligt buiten de directe 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Veel voorzieningen zijn bestemd voor zowel 
toeristen en dagjesmensen als ook de inwoners. Het is belangrijk dat deze voorzieningen 
van een goede kwaliteit blijven en goed toegankelijk zijn ook voor ouderen en mensen 
met een beperking. 
D66 is voorstander van heropening van Natuurbad ‘De Wijerd’ in Epe. Zwembad de 
Koekoek vervult een belangrijke functie voor zowel sport als recreatie. Het is wenselijk 
dat het gemeentebestuur oog heeft voor een goede exploitatie van de Koekoek. 
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9. Wonen, Ruimtelijke Ordening en Verkeer: de samenleving verandert 
 
• De woonwensen van onze inwoners moeten centraal staan 
• Soepeler regelgeving voor de bouw van meergeneratiewoningen 
• Duurzaam en milieuvriendelijk bouwen moet “gewoon” worden 
• Bouwen voor starters en senioren 
• Gezondheid staat voorop binnen het ruimtelijk beleid 
• Aanleg van een snelwegfietspad op de route Zwolle, Epe, Apeldoorn 
 
 
Wonen: woonwensen en woonbehoefte centraal 
De samenleving verandert. Er komen steeds meer ouderen, het aantal jonge gezinnen en 
jongeren neemt af. Thuiswerken heeft een grotere vlucht genomen. De economie trekt 
aan, nieuwe ondernemers starten een bedrijf en gevestigde bedrijven breiden uit. Dit 
alles heeft ook gevolgen voor de ruimtelijke inrichting 
 
Voor een evenwichtige opbouw van leeftijdsgroepen is het van belang dat de gemeente 
Epe woningen bouwt voor met name starters en senioren, zowel in de huur- als in de 
koopsector. D66 pleit daarom voor soepele regelgeving voor de bouw van 
meergeneratiewoningen. Verder is D66 tegen nutteloze regelgeving die de 
totstandkoming van meergeneratie- of mantelzorgwoningen belemmert. D66 wil dat de 
gemeente, in samenwerking met de woningstichting Triada, een actieve rol speelt om 
ervoor te zorgen dat de juiste soort woningen wordt gebouwd. Startersregelingen zijn 
daarbij van essentieel belang. 
 
D66 wil bovendien minder traditioneel inrichten en bouwen in de gemeente Epe. Dat 
betekent dat de woonwensen van de inwoners meer centraal moeten staan en dat er 
ruimte moet zijn voor inwoners om de eigen ideeën te realiseren. Een 
welstandscommissie mag de nieuwe ontwikkelingen daarbij niet in de weg staan. Wat 
betreft D66 wordt de taak van de welstandscommissie dan ook beperkt. 
 
Duurzaam en milieuvriendelijk bouwen moet ‘gewoon’ worden. Denk aan het stimuleren 
van woningen die op energiegebied selfsupporting zijn. En alle huurwoningen moeten op 
termijn worden geïsoleerd. Ook hemelwaterinfiltratie in combinatie met bomen en groen 
is een must om onze dorpen toekomstbestendig te maken. 
 
Wonen: kwaliteit van de omgeving 
Behoud van monumentale en markante gebouwen in en rond de kernen is belangrijk om 
de leefbaarheid van de gemeente Epe te behouden en bevorderen. Volgens D66 mogen 
nieuwe planologische ontwikkelingen niet ten koste gaan van de leefbaarheid voor 
inwoners. Hierbij is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen waarbij het goede in stand moet 
worden gehouden. Leegstand en verpaupering moet worden tegengegaan. 
 
De gemeente heeft een verantwoordelijkheid om de belangen van de ruimtelijke 
ordening, milieu, mobiliteit, volkshuisvesting en economie goed tegen elkaar af te wegen, 
om het bebouwde gebied zo compact mogelijk te ontwikkelen. Hierbij wordt een te groot 
beslag op het buitengebied voorkomen. Bij het afwegen van alle belangen gaat het niet 
alleen om meetbare kosten en baten, maar ook om niet-meetbare belangen. 
 
Vanwege de hoge landschaps- en natuurwaarden van de Veluwe zijn 
uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw in de gemeente Epe beperkt. D66 wil deze 
waarden niet verder aantasten. Woningen, bedrijven en wegen mogen geen aanslag 
doen op de groene ruimte. Concessies zijn in beperkte mate mogelijk, maar alleen als er 
elders in de gemeente compensatiemogelijkheden zijn. 
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Nieuwe ontwikkelingen blijven natuurlijk mogelijk. Bij inbreidings- en 
reconstructielocaties in de bestaande dorpskernen kan eigentijdse bebouwing passend 
worden ontworpen binnen de historisch gegroeide omgeving. 
 
Beschermen van het buitengebied 
Bouwen in het buitengebied mag volgens D66 alleen zeer beperkt wanneer het landschap 
er op vooruit gaat, bijvoorbeeld bij landgoedvorming of als uitwerking van de zogeheten 
‘rood-voor rood’-regelingen. Het hoofddoel van deze regeling is de kwaliteit van het 
landelijk gebied te verbeteren door bedrijfsgebouwen te slopen en door te investeren in 
de ruimtelijke kwaliteit. Om dit doel te bereiken mag in het buitengebied een woning 
worden gebouwd als een bedrijfsgebouw, bij voorkeur op dezelfde plek, wordt gesloopt.  
 
Ook het tijdelijk inrichten van mantelzorgwoningen moet in dit kader mogelijk zijn. 
In de visie van D66 speelt het landelijk groene karakter van de gemeente een centrale 
rol. Er is veel goeds te behouden. Zo heeft ieder dorp zijn eigen sfeer en zijn eigen 
historie, kortom zijn eigen karakter. En dat wil D66 zo houden. 
 
Gezondheid van mens en dier staan voorop 
D66 wil de stikstofbelasting door de landbouw en de (her)inrichting van locaties van 
intensieve veehouderij verminderen. We staan de bevordering van duurzame veehouderij 
voor. Conform de voorwaarden van het Bestemmingsplan Buitengebied hebben 
gevestigde bedrijven de mogelijkheid voor uitbreiding.  
 
In het belang van de volksgezondheid adviseert de GGD Gelderland-Overijssel een 
onderlinge afstand van 250 meter tussen bedrijven met intensieve veehouderij. Dit in 
verband met de negatieve aspecten van hogere concentraties fijnstof, endotoxinen, 
enzovoort. Voor D66 is het GGD-advies bepalend. Verder staat D66 een aanvaardbare 
inpassing voor van deze veehouderijbedrijven conform een beeldkwaliteitsplan. 
 
Zendmasten kennen mogelijk gezondheidsaspecten. Daarom vindt D66 draagvlak van de 
omgeving essentieel bij het nieuw plaatsen van masten.  
 
Verkeer en vervoer 
D66 streeft naar een infrastructuur waar de stromen van verschillende 
verkeersdeelnemers veilig zijn gescheiden. Een duidelijke wegbewijzering is daarbij van 
belang. Bij de (her)inrichting en ontwikkeling van met name de dorpskernen moeten 
verkeersgevaarlijke situaties worden vermeden en/of extra aandacht hebben. Doorgaand 
gemotoriseerd verkeer wordt waar mogelijk beperkt. In de gemeente blijft onbetaald 
parkeren. In overleg met ondernemers, werkgevers en omwonenden kunnen 
zogenaamde blauwe zones worden ingesteld met een maximale parkeerduur van twee 
uur. 
 
D66 is voor een comfortabel fietsnetwerk. We geven prioriteit aan veilige 
(school)fietsroutes en degelijke stallingsvoorzieningen. Prioriteit hebben de ontwikkeling 
en de aanleg van het ‘snelweg’-fietspad op de route Zwolle-Epe-Apeldoorn.  
 
Sommige wegen moeten alleen toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer van zware 
vrachtwagens voor transport naar bedrijventerreinen en de bevoorrading van de 
winkelbedrijven in de dorpscentra.  
 
Goede verbindingen tussen Apeldoorn en Zwolle moeten behouden blijven. D66 streeft 
naar een openbaar vervoersverbinding naar station ’t Harde en naar Nunspeet. 
 
Leefbaarheid en Lelystad Airport 
De plannen voor Lelystad Airport – zoals die in 2017 voorliggen – zijn gebaseerd op deels 
onvolledige en onjuiste informatie in de milieueffectrapportering. Daarbij wordt er 
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gekozen voor laagvliegroutes die tot ernstige hinder en overlast kunnen leiden voor 
onder andere de gemeente Epe. 
D66 Epe stelt zich op het standpunt dat er besluitvorming moet plaats vinden op basis 
van juiste en volledige informatie. D66 Epe stelt zich op het standpunt dat Lelystad 
Airport niet geopend kan worden voordat het luchtruim in Nederland opnieuw is 
ingedeeld en laagvliegroutes niet nodig zijn voor Lelystad Airport. 
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10. Openbare ruimte en groen: gedeelde verantwoordelijkheid 
 
• Onderhoud van de publieke voorzieningen is een taak van de gemeente 
• Buurten en bewonersgroepen krijgen eigenaarschap over hun 

woonomgeving 
• Het openbaar groen speelt een belangrijke rol om de dorpen leefbaar te 

houden 
 
 
Taak van de gemeente 
De openbare ruimte vervult veel functies ten aanzien van leefbaarheid, veiligheid, 
identiteit en duurzaamheid. Daarom is een integrale en beleidsmatige aanpak bij zowel 
de inrichting als het beheer bij uitstek een overheidstaak. 
Daarnaast vormen goed onderhouden en goed functionerende publieke voorzieningen de 
basis voor een prettig en veilig samen leven. Zwerfvuil, graffiti en slecht onderhouden 
straatmeubilair werken verloedering en criminaliteit in de hand.  
In het kader van ingezet beleid (Epe als regiegemeente) en uit het oogpunt van 
kostenvoordeel voert de gemeente Epe deze taak niet meer uit in eigen beheer, maar 
besteedt ze deze uit aan externe partijen zoals Axent Groen. 
 
Openbare ruimte: meer verantwoordelijkheid voor burger 
Het beeld en de sfeer van de gemeente Epe worden gekenmerkt door een groene 
omgeving, die bijdraagt aan het woongenot en de leefbaarheid. Om de betrokkenheid en 
de kwaliteit bij de openbare ruimte te vergroten kunnen private personen meedoen en 
meedenken. Zo kunnen buurten en bewonersgroepen eigenaarschap krijgen over 
groenstroken en buurtparkjes. Bij ingrepen in de openbare ruimte maakt de inbreng van 
de belanghebbenden onderdeel uit van de planvorming.  
 
Openbaar groen en leefbaarheid 
Het openbaar groen speelt een belangrijke rol om de dorpen leefbaar en duurzaam te 
houden. Zo leidt klimaatverandering tot steeds meer wateroverlast door steeds heftigere 
regenbuien en tot gezondheidsrisico’s door hittestress. D66 wil daarom dorpen 
aanpassen door maatregelen om wateroverlast – en daarmee economische en 
gezondheidsschade – te beperken. Het in stand houden van groen in de kernen samen 
met hemelwaterinfiltratie speelt hierin een sleutelrol.  
Veel buurtschappen, recreatieterreinen en wijken danken hun aantrekkingskracht aan 
een bosrijk karakter. Voor de instandhouding hiervan is een belangrijke rol voor het 
gemeentebestuur weggelegd. De Wet Natuurbescherming en het Bomenbeleidsplan 
dienen bij gemeentelijke en particuliere planvorming als toetsingskader voor het 
gemeentelijk bestuur.  
 
In de bosgebieden die buiten de bebouwde kom liggen, moet meer worden ingezet op 
het voorkomen van grote en kleine milieudelicten. Indien nodig wordt strafrechtelijk 
gehandhaafd.  
D66 is voor een verantwoord wildbeheer met een evenwicht tussen het voorkomen van 
wildschade enerzijds en faunabescherming anderzijds. 
 
Binnen de gemeente Epe zijn Natura 2000 gebieden aangewezen. Voor deze gebieden is 
een gerichte aanpak voor inrichting en herziening nodig. Binnen het op te stellen 
Omgevingsplan is het doel te zoeken naar een gebiedsgerichte oplossing. In dit plan is 
ruimte voor de agrarische en recreatieve sector samen met het verbeteren van de 
condities voor de natuur. 
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11. Lokale economie: meer ruimte voor ondernemerschap 
 
• Meer ruimte voor ondernemerschap 
• Levendige kernen met voldoende werkgelegenheid  
• In samenspraak met burgers en ondernemers kijken naar de 

zondagopenstelling 
• Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
• Inzet op recreatie en toerisme als belangrijke bron van werkgelegenheid 

 
Er moet meer ruimte geboden worden aan ondernemerschap. D66 pleit daarom voor een 
opstartpremie en minder regelgeving.  
 
Bereikbaarheid van belang voor levendige kernen  
Voor levendige kernen met voldoende werkgelegenheid voor de eigen bevolking en een 
aantrekkelijk aanbod van winkels is een goede bereikbaarheid van bedrijven, winkels, 
horecagelegenheden en recreatieve activiteiten van groot belang. Om te voorkomen dat 
bedrijven vertrekken en winkelcentra leeg komen te staan, is het van belang de wensen 
van bedrijven, winkels en het publiek ten aanzien van een goede bereikbaarheid te 
bespreken en, waar mogelijk, te realiseren.  
 
In samenspraak met inwoners en ondernemers moet ook worden gekeken of – en zo ja, 
in welke vorm– zondagsopening van winkels de aantrekkelijkheid van de kernen voor 
burgers en recreanten kan helpen vergroten. 
 
Lokale arbeidsmarkt behoeft verbetering 
De arbeidsmarktsituatie in de gemeente Epe vraagt extra aandacht. Er is een ‘mismatch’ 
tussen vraag en de beschikbare arbeid/kennis. Een betere aansluiting is nodig tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt. D66 vindt dat de gemeente hier meer stimulerend en 
faciliterend kan optreden. Onze gemeente wordt aantrekkelijker voor 
kennisintensieve/innovatieve bedrijven als de vestigingsvoorwaarden en de 
bereikbaarheid worden verbeterd.  
 
Voor mensen die een uitkering hebben, staat ‘werk boven uitkering’ centraal. Voor 
sommige groepen kan maatschappelijke participatie het doel zijn. Om de match tussen 
vraag en aanbod te verbeteren kan de gemeente (om-, her- of bij-)scholing stimuleren. 
Tevens kan de gemeente flexibele inzet van arbeidskrachten stimuleren en faciliteren. 
 
De noodzakelijke verduurzaming van het woningbestand biedt kansen voor lokale 
bedrijven die op dit punt een rol willen spelen. 
 
Toerisme van belang voor leefomgeving en werkgelegenheid 
Ook de sector Recreatie & Toerisme (R&T) is van groot belang voor het behoud en – zo 
mogelijk – de groei van de werkgelegenheid in de gemeente. Met een stimulerend en 
uitdagend beleid kan de gemeente hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Het totale 
aanbod van R&T-voorzieningen draagt bij aan de ‘vrijetijdseconomie’ van de eigen 
bevolking en helpt om een aantrekkelijke leefomgeving te behouden. De leefbaarheid in 
de dorpen kan hierdoor vanuit economisch perspectief worden gestimuleerd. Ook zal de 
ontgroening van de bevolking (vertrek van jongeren) zo kunnen worden afgeremd. 
 
Vanuit deze visie is bij het faciliteren en uitvoeren van bestaande plannen snelheid 
geboden. Daarbij krijgen ondernemers maximale ruimte binnen de bestaande wettelijke 
kaders. D66 wil een koers uitzetten voor een gedifferentieerde toeristenbelasting en 
meerjarige afspraken maken met de toeristische sector. Een en ander op basis van een, 
in samenspraak met betrokken partijen, zorgvuldig geformuleerd beleid. 
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12.     Financiën: gezond en toekomstgericht 
 
• Het financiële beleid dient de duurzame ontwikkeling van onze gemeente 

te ondersteunen 
• Bovenmatige reserves teruggeven aan de burger in de vorm van betere 

voorzieningen, en/of gematigde tariefstijgingen 
• Inkomsten uit precario op leidingen (t/m 2021) via verlaging woonlasten 

teruggeven aan burger 
• Beter benutten van subsidiemogelijkheden 
 
D66 vindt dat de gemeente Epe haar financiële beleid moet richten op gezonde 
gemeentefinanciën in de toekomst. 
  
Bovenmatige reserves teruggeven aan burger 
Het financiële beleid van voorgaande coalities is te veel gericht geweest op gezonde 
financiën in het hier en nu. Zij vergaten geld te investeren om de gezonde financiële 
positie ook in de toekomst te kunnen waarmaken (zie inleidend hoofdstuk). De gemeente 
Epe heeft te veel geld gestopt in reserves zonder haar burgers hier iets voor terug te 
geven. Hierdoor zijn er veel meer reserves dan nodig is om eventuele risico’s af te 
dekken en voor de burgers eventuele tariefschommelingen te egaliseren.  
 
D66 is van mening dat dit bovenmatige overschot (ongeveer 13 miljoen euro) moet 
worden teruggegeven aan de burger. En wel in de vorm van: 
• (nieuwe) voorzieningen die onze gemeente beter voorbereiden op de toekomst; en/of  
• gematigde tariefstijgingen. 

 
De precario op buizen en leidingen, die sinds 2016 bestaat, betekent in principe dat de 
burger een hogere energienota ontvangt. D66 wil dit compenseren via andere, door de 
gemeente opgelegde, woonlasten. 
 
Transparante en realistische begrotingsregels 
Door het huidige begrotingsbeleid zien begrotingen er slechter uit dan uiteindelijk wordt 
gerealiseerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het begroten van de kapitaalslasten van 
geplande investeringen. Ook de inschatting van de marktrente kan beter. Nu wordt deze 
structureel te voorzichtig ingeschat. D66 pleit daarom voor transparante en realistische 
begrotingsregels. Dit levert weer incidentele baten op.  
 
Dienstverlening en voorzieningen: effectief en efficiënt 
D66 kiest ervoor altijd te kijken naar efficiëntie- en effectiviteitsverbeteringen door 
informatisering, het lean inrichten van processen en samenwerking binnen de regio. Ook 
in tijden dat er niet bezuinigd hoeft te worden, is dit van belang. Dit geldt in het 
bijzonder voor de verdere invulling van zorg, (sociale) werkvoorziening en de jeugdhulp.  
 
Epe wil een ‘regiegemeente’ zijn. Daarom kiest D66 voor een beperkt, efficiënt 
ambtenarenapparaat, daar waar mogelijk gedeeld met andere gemeenten. 
 
Mocht het nodig blijken te gaan bezuinigen, dan vindt D66 dat voorzieningen zoveel 
mogelijk moeten worden behouden. In ieder geval mogen tariefsverhogingen niet 
gepaard gaan met een afname van voorzieningen.  
 
Aandacht voor financiële risico’s nieuwe taken 
Op de gebieden van participatie, jeugdzorg en delen van de AWBZ heeft de gemeente 
taken overgenomen van het Rijk (de drie decentralisatietaken). Deze nieuwe taken 
vragen bijzondere aandacht. Vooral voor de financiële risico’s die hieraan verbonden zijn.  
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Dit vergt een alerte en proactieve rol van de gemeente, vooral nu we over gaan naar een 
andere manier van werken. In ieder geval mag die transformatie geen grote risico’s 
opleveren voor de financiering van andere activiteiten.  
 
Als de door het Rijk beschikbaar gestelde (maar gekorte) budgetten voor de nieuwe 
taken onvoldoende blijken te zijn, dient dit via de Vereniging Nederlandse Gemeenten te 
worden heronderhandeld. 
 
Subsidiemogelijkheden beter benutten 
D66 vindt dat de gemeente Epe subsidiemogelijkheden beter moet benutten. In de 
huidige situatie laat de gemeente mogelijkheden liggen om subsidies te verkrijgen 
(bijvoorbeeld in het kader van het Gelders Energie Akkoord en het 
Stedendriehoekverband).  
 

 
 


