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De roep van de burgers om meer invloed in de politieke besluitvorming in de gemeente Epe
wordt door ons als Dorpspartij steeds duidelijker gehoord. Men voelt zich te vaak niet serieus
genomen of niet gehoord. Daarom is het tijd om dit te gaan veranderen, de gemeente Epe zal
voortaan wel luisteren naar haar burgers en ze meenemen in de belangrijkste politieke
besluitvorming. Wij als Dorpspartij willen dit doen door ALLE stemgerechtigde burgers
vanaf 18 jaar een stem te geven voordat de politieke besluitvorming plaats zal vinden. Een
lokaal raadgevend referendum over een belangrijk onderwerp welke bijvoorbeeld een grote
impact zal hebben in een van onze dorpen en of gemeente en wanneer er veel burgers door
worden geraakt. Dit geldt niet alleen voor onderwerpen met een grote sociale impact, zoals
aanleg zwijnenraster, een kapvergunning voor 600 bomen of een herindeling van dorpen en
wegen, maar ook voor grote financiële uitgaven zoals het verbouwen van het gemeentehuis.
Wij willen dit doen door via de gemeentelijke website een mogelijkheid te bieden om een
stem uit te brengen over het belangrijke onderwerp zodat alle politieke partijen en dus de
raadsleden op de hoogte zijn wat de burgers eigenlijke zelf willen. Kortom, met behulp van
een lokaal referendum weten wij als politieke partij pas goed wat de burgers ervan vinden. De
gemeente Epe zal voortaan meer moeten luisteren naar haar burgers en ze meenemen in de
belangrijke politieke besluitvorming. Kortom NIEUWE POLITIEK!
Economie.
De economie van de gemeente Epe moet op peil blijven. Wij vinden het daarom belangrijk
dat er goede en gezonde bedrijven binnen onze gemeentegrenzen zijn gevestigd. Op onze
industrieterreinen zien wij als Dorpspartij nog genoeg “inbrei” locaties voor nieuwe
bedrijven. De Dorpspartij zou graag zien dat deze locaties opgevuld gaan worden. Hiervoor
zal een ambtenaar van de gemeente belast worden om actief op zoek te gaan naar bedrijven
die zich hier graag willen vestigen. Te denken valt dan aan het bieden van enkele
vestigingsvoordelen voor deze nieuwe bedrijven. Ook het college van Epe zal zich hiervoor
meer moeten inzetten en actief andere bedrijven buiten onze grenzen moeten benaderen om
die bedrijven enthousiast te maken om naar de gemeente Epe te komen voor nieuwvestiging.
De Dorpspartij vindt het belangrijk dat onze inwoners werk kunnen blijven vinden bij deze
bedrijven. Een structureel overleg tussen het college en de ondernemers van onze
industrieterreinen zijn daarom dan ook erg belangrijk. De gemeente Epe houdt zich bij haar
taak, de Dorpspartij ziet dan ook geen enkele reden dat de gemeente bijvoorbeeld voor veel
geld een zakelijk symposium organiseert. Wij vinden het belangrijk dat wanneer er in de
gemeente Epe geïnvesteerd wordt, dit werk zo veel als mogelijk wordt uitgevoerd door lokale
bedrijven. Dus, eigen ondernemers eerst ! Dat is goed voor onze eigen ondernemers,
bovendien minder woon-werk verkeer geeft minder belasting voor het milieu.
Wonen.
De Dorpspartij zou graag zien dat onze inwoners niet naar elders hoeven te trekken om een
betaalbare woning te vinden. Daarom is het belangrijk dat we onze invullocaties in de dorpen
volledig gaan benutten voor nieuwbouw van sociale huur en starters woningen De nadruk zal
dan komen komen te liggen op de bouw van betaalbare koopwoningen. Extra aandacht hierbij
is er voor de nieuwbouw van een en tweepersoons huishoudens. Het Slath is zo’n aangewezen
gebied waar dit mogelijk is, er zit daar immers nog steeds veel gemeenschapsgeld in de grond,

deze slapende investeringen zouden juist nu er een grote vraag is in deze sector, rendabel
gemaakt moeten worden. De Dorpspartij is daarbij wederom van mening dat deze
ontwikkelingen van nieuwbouw juist met lokale ondernemers moet worden gerealiseerd.
Maar ook de andere locaties in onze dorpen welke als invullocatie gebruikt en of bestemd
kunnen worden moeten bekeken worden of er op kleine schaal nieuwgebouwd kan worden.
Ook hier weer extra aandacht voor nieuwbouw van een en twee persoon huishoudens. Het is
natuurlijk van belang dat dit op een duurzame wijze zal gebeuren. Er zal ook meer aandacht
moeten komen voor de woning ontwerpen welke goed moeten aansluiten aan de bestaande
bouw. Mocht het wonen in een recreatiewoning opnieuw onderwerp van discussie zijn dan
zijn wij als Dorpspartij van mening dat diegene die voor 2005 een recreatiewoning permanent
bewoonde dit mag blijven doen. Wij zien hier een “persoonsgebonden beschikking” als
oplossing. Zodra men de recreatiewoning verlaat c.q. verkoopt dan vervalt de beschikking en
is het weer een recreatiewoning die niet permanent bewoond mag worden. Als Dorpspartij
weten wij wat er leeft onder onze inwoners, zo zouden wij graag zien dat er in onze
buurtschappen de mogelijkheid zou komen om voor onze ouderen kleinschalig enkele
huurwoningen te bouwen in de vorm van een Begijnhofje, zodat de oudere bewoners van de
buurtschappen alsnog in hun eigen buurtje kunnen blijven wonen.
Jongeren.
De Dorpspartij is natuurlijk de partij voor de jongeren, wij vinden het belangrijk dat onze
jongeren een goede schoolkeuze hebben, veilig kunnen opgroeien, een ruime keuze aan
sporten houden en zich in de gemeente Epe niet hoeven te vervelen. Als Dorpspartij zouden
wij graag zien dat er meer activiteiten (zoals E-pop) voor onze jongeren door de gemeente
Epe worden gesponsord. Onze jongeren moeten hier meer een stem in krijgen.
Ouderen.
Wij zijn trots op onze ouderen, want zij hebben er immers voor gezorgd dat wij in deze mooie
omgeving kunnen wonen, werken en leven. De Dorpspartij vindt het belangrijk dat onze
ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen en willen daarvoor
graag alle middelen inzetten die hiervoor gebruikt kunnen worden. De Dorpspartij ziet dat er
in Nederland een grote groep dementerende ouderen gaat ontstaan, zo ook in de gemeente
Epe. Het is belangrijk om hier goed op in te spelen en waar nodig alvast maatregelen te
nemen. Wat belangrijks is dat onze ouderen gewoon veilig naar het dorpscentrum kunnen
lopen en op deze weg naar het dorp een bankje kunnen vinden om even uit te rusten. De
Dorpspartij zal er dan ook voor pleiten dat deze bankjes op de looproutes geplaatst gaan
worden. De Dorpspartij wil graag dat onze ouderen wonen in een schone maar vooral veilige
leefomgeving. De zorg is belangrijk, we zien steeds meer dat er ouderen langs de kant staan,
die in eenzaamheid leven en niet goed weten welke zorg zij kunnen krijgen. De Dorpspartij
wil dat dit verleden tijd wordt, daarom zal er actief contact gezocht gaan worden met deze
mensen die nu buiten de boot vallen maar wel goede zorg nodig hebben. Een zorg coach kan
de behoefte aan zorg voor onze ouderen inventariseren en een goede regierol vervullen, te
beginnen bij de huisartsen. Zowel de gemeente als de (thuis) zorginstellingen zullen hier ook
een belangrijke rol in hebben. De Dorpspartij wil naast het zo lang mogelijk thuis wonen dat
ook de verzorgingstehuizen een huis kunnen bieden voor die mensen die dat nodig hebben.
Wij zijn blij met de nieuwe Klaarbeek en de Speulbrink, maar zouden ook graag zien dat de
nieuwbouw van de Boskamp weer aandacht gaat krijgen.
Kleinschalig wonen voor dementerenden stimuleren in de dorpskernen. Zo hoeven ouderen
niet hun eigen woonplaats uit. ( Antonihof Epe)

Veiligheid.
De Dorpspartij heeft veiligheid hoog in het vaandel staan, daarom is het belangrijk, zeker
gezien de tijd waarin wij nu leven dat hier aandacht voor is. Wellicht meer in samenwerking
met naburige gemeenten. De politie zal meer zichtbaar moeten zijn in onze dorpen dan nu het
geval is. Zij zal zich ook eens in het dorp op de fiets laten zien waardoor zij makkelijker
aanspreekbaar zijn en zij snel op kunnen treden tegen eventuele overlast van groepen jongeren
in de dorpscentra. Maar ook tegen de aanwezigheid van zgn. “bedelaars” in onze dorpen zal
worden opgetreden en zo nodig de APV daarop aanpassen. Ook de inzet van de gemeentelijke
Boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) zal meer zichtbaar moeten zijn dan nu het geval
is. De Dorpspartij wil graag dat de gemeente alle inwoners op de hoogte houdt van eventuele
veiligheidsrisico’s die er op dat moment in hun buurt aan de orde zijn. Dit eventueel via een
gemeentelijke App. De Dorpspartij krijgt steeds meer klachten over arbeidsmigranten die in
de recreatiewoningen op de vakantieparken bivakkeren. De Dorpspartij wil graag dat er door
de gemeente opgetreden wordt tegen deze overlast. Wij hebben de afgelopen brandstichtingen
nog vers in het geheugen staan. Een “whats app buurtapp” zal verder door de gemeente
uitgerold worden zodat iedereen in die buurt kan aansluiten. De Dorpspartij ziet graag dat de
knelpunten op de fietspaden en routes in de dorpen (vooral naar de scholen) snel worden
aangepakt en opgelost zodat onze kinderen op een veilige manier van en naar school kunnen
fietsen. Er zal meer aandacht moeten komen voor snelheidsbeperkende middelen op onze
binnewegen, te vaak wordt er overlast ervaren door te hoge sneleheden van het verkeer. De
Dorpspartij wil voortaan dat er ook aan onze inwoners gevraagd zal worden waar het
komende jaar de prioriteit van de politie inzet moet komen te liggen.
Natuur.
De Dorpspartij is blij dat wij als gemeente Epe zo veel natuur om ons heen hebben waar volop
grofwild is te vinden. Dat er af en toe een paar wilde zwijnen of een Ree zich aan de randen
van onze dorpskernen laten zien is voor ons geen enkel probleem we leven immers al eeuwen
met het grofwild. Een wildraster zien wij daarom dan ook eerder als een “sta in de weg ”dan
als een eventuele oplossing voor wat ?? Wij moeten zuinig zijn op onze natuur er zal meer
opgetreden moeten worden tegen afval dumping en andere overlast. onze BOA's zouden ook
hiervoor ingezet moeten worden, hoe meer ogen en oren in het veld hoe beter.
De Dorpspartij wil graag dat onze bossen in eigen beheer blijven zodat wij als gemeente baas
over eigen bos zijn en blijven. De Dorpspartij is voorstander van het beschermen van onze
natuur maar ook van het benutten van onze natuur. Onze inwoners en vakantie gasten
recreëren graag in onze natuur. De Dorpspartij zou graag zien dat met medewerking van
enkele scholen waar o.a. bosbouw en natuuronderwijs op het programma staat, er
leerprojecten opgezet worden om in samenwerking met onze gemeente daar invulling aan te
kunnen geven. Natuureducatie zal ook een rol voor de gemeente Epe worden. Zo zijn wij
voorstander om gemeentelijke natuurgidsen op te leiden. Wij denken dan aan een opleiding in
samenwerking met Stichting Koppel en het gemeentelijk bosbedrijf. Zo kunnen de
gemeentelijke natuurgidsen ingezet worden voor het ontvangen van scholen in de natuur en
rondleidingen met toeristen. Wij denken dan aan die mensen die nu nog steeds op een grote
afstand van de arbeidsmarkt staan. Wij zouden deze mensen graag de opleiding willen geven
tot gemeentelijk natuurgids. Op deze manier bieden wij ook deze mensen weer wat
perspectief in het leven en wellicht een opstap naar een nieuwe baan.

Gemeentelijk samenwerking.
De Dorpspartij is een voorstander van verdere samenwerking met onze buurgemeenten. De
regio stedendriehoek is een samenwerkingsverband welke zijn dienstbaarheid heeft bewezen.
Dat neemt niet weg dat wanneer er gekeken moet worden naar meer bestuurlijke
samenwerking de Dorpspartij een voorstander is om deze bestuurlijke samenwerking met
onze buurdorpen zoals Heerde en Hattem te zoeken.
Sport.
Als dorpspartij zijn wij een groot voorstander om te sporten, al of niet in verenigingsverband.
Vitale sportverenigingen spelen ook een belangrijke rol voor onze gezondheid. Daarom zal de
Dorpspartij dan ook alle activiteiten op sportgebied ondersteunen. Wij zijn er voor de
sportverenigingen wanneer het gaat om ondersteuning en cofinanciering. De gemeente biedt
ook de kansarme kinderen een financiële ondersteuning zodat ook zij mee kunnen sporten.
Onderwijs.
Het is belangrijk dat onze gemeente Epe over voldoende scholen beschikt waar op een
verantwoorde wijze goed onderwijs wordt gegeven. In onze dorpen moet er voor de inwoners
wel een keuze van school zijn, daarom steunt de Dorpspartij zowel het christelijk als ook het
openbaar onderwijs. Een school als de RSG biedt voldoende scholingskeuze welke aan moet
sluiten op de vervolgopleidingen. Een betere samenwerking met het bedrijfsleven juichen wij
zeker toe. Om het sporten bij onze verenigingen te promoten zien wij graag dat al onze
sportverenigingen gastlessen gaan geven op de RSG en de lagere scholen in de gemeente Epe.
Toerisme.
Het toerisme is voor de gemeente Epe van wezenlijk belang, daarom vindt de Dorpspartij dat
dit dan ook op een hoger plan getild moet worden. De Dorpspartij ziet graag dat het zwembad
de Wijerd weer opengaat. Wij zien hierin een samenwerkingsverband met onze gemeente,
welke beschikt over een grote groep mensen die slecht werk kunnen vinden. Een leertraject
met het zwembad kan hen weer perspectief bieden. Ook de opbrengsten van de
toeristenbelasting zal meer ingezet moeten worden om investeringen op toeristisch gebied
mogelijk te maken. De leegstaande winkels is velen een doorn in het oog, daarom zal er
nagedacht moeten worden over een openstelling van de winkels op zondag. Ook nu gaan onze
gasten in de vakantieperiode naar Zwolle en of Apeldoorn om daar ook op zondag te
winkelen. Een zondag openstelling van onze winkels in de gemeente Epe tijdens de
vakantieperioden zal daarom mogelijk gemaakt moeten worden.
Dorpskernen.
Als Dorpspartij vinden wij het belangrijk dat er schone, goed verlichte en veilige dorpskernen
zijn waar het gezellig winkelen en verblijven is. De Dorpspartij is zeer zuinig op onze oude
gebouwen en dorpsaangezichten die wij nu nog hebben, afbraak is eigenlijk geen optie. Zo
zien wij graag dat het Waeghuis in Epe weer in oude luister hersteld gaat worden. Hoewel het
niet zo’n oud gebouw is, heeft het wel een belangrijk dorpsaangezicht en historie. Daarom
zien wij graag, in overeenstemming met de eigenaar dat het gebouw geschikt gemaakt zal
worden voor 1 en 2 persoon huishoudens. Ook In Vaassen zou het oude treinstation in overleg
met de eigenaar weer zichtbaar gemaakt moeten worden. De Dorpspartij ziet graag dat er
onderzoek gedaan wordt om de oude dorps elementen die in het verleden verloren zijn gegaan
weer in oude luister te herstellen en of te herplaatsen. Als Dorpspartij maken wij ons zorgen
over de exploitatie van het dorpshuis de Hezebrink in Emst, daarom willen wij graag budget
vrijmaken om voor de toekomst de exploitatie zeker te stellen. Het groenonderhoud is binnen
onze gemeente op een erg laag pitje komen te staan. Veel mensen ergeren zich aan het

weinige en slecht onderhouden gemeente groen. Daarom willen wij als dorpspartij dat het
groenonderhoud van een laag niveau, naar een hoog niveau gebracht wordt.
De gemeente.
De gemeente Epe zal zelf zo veel als mogelijk alle onderzoeken en aanbevelingen ter hand
nemen voordat men dit aan een adviesbureau voorlegt desnoods zoekt men met onze
buurgemeente de juiste expertise. De gemeente maakt het makkelijker om stukken openbaar
groen welke aan eigendomspercelen van onze bewoners liggen te verkopen of te verhuren.
Het onderhoudsniveau van het gemeentegroen in de buurten wordt weer op een hoger peil
gebracht, de “vlindertuinen” gaan in de buurten snel verdwijnen en maken plaats voor mooie
grasvelden waar onze kinderen weer op kunnen spelen. Tevens zouden wij graag de
afvalvangnetten teruggeplaatst willen zien, deze vingen altijd veel zwerfvuil en zijn een
welkome aanvulling op een schoner dorpskern. De Dorpspartij ziet graag dat het aantal
afvalbakken weer teruggebracht wordt naar twee (zwarte en groene bak) de plastic
huisvuilbak gaat verdwijnen omdat immers bij de afvalverwerking het plasticafval reeds
automatisch verwijderd wordt. Dit betekent een afvalbak minder in de tuin. Tevens zien wij
graag dat er een of tweemaal per jaar weer grof huishoudelijk afval wordt opgehaald. Veel
mensen zijn immers niet in staat om dit zelf weg te brengen. Het aantal wethouders wordt
teruggebracht naar het aantal van maximaal vier. De voorkeur van de Dorpspartij gaat uit naar
drie wethouders. De Dorpspartij wil graag dat er snel een onderzoek komt op welke wijze de
gemeentelijke belastingen verlaagd kunnen worden.
Sociaal beleid.
De gemeente is het aangewezen vangnet voor die mensen die echt in de knel komen en hulp
nodig hebben. Wij zullen daarom dan ook alle beschikbare middelen aanwenden en die
mensen die de hulp van de gemeente nodig hebben, wijzen op de verschillende
hulpmogelijkheden die er zijn. Ja, wij willen graag iedereen mee laten doen in onze
gemeentelijke samenleving en richten ons met name op jonge gezinnen met jonge kinderen.
Wij willen dat er een keuze komt voor mensen die vanaf 60 jaar, werkloos zijn (geworden) en
nu in een uitkeringssituatie zijn gekomen en ook weer met een sollicitatieplicht te maken
krijgen. Het is immers zeer moeilijk om vanaf deze leeftijd nog een baan te kunnen vinden.
Wij zouden graag zien dat het mogelijk is om vanaf 60 jaar te kunnen kiezen, of je
beschikbaar houden en inzetten voor het vrijwilligerswerk of blijven solliciteren. Ook voor
die mensen die (langdurig) in een bijstand situatie zitten willen wij perspectief bieden. Wij
denken aan het activeren van deze mensen door als vrijwilliger betrokken te worden bij tal
van verenigingen, dorpshuizen, groenvoorziening, gemeente, en verzorgingstehuizen. Op deze
manier komt er weer uitzicht op wellicht een nieuwe baan of perspectief op een baan zodat
men uit de uitzichtloze situatie van langdurige bijstand komt.

