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Wij doen het samen 
Mensen kunnen alleen SAMEN leven.  
Wie niet zo goed mee kan, is even belangrijk als wie dat wel kan.  
Sociaal: blijvende inzet op arbeidsparticipatie.  
Zorg: Kwalitatief goed, toegankelijk, betrokken.  
Economisch: schuldhulpverlening waar nodig.  
Dus: Iedereen telt mee. 

 
Oud en jong 
Blijvende participatie van ouderen in de samenleving.  
Levensloopbestendig bouwen. 
Schone, veilige, goed toegankelijke openbare ruimte.  
Armoede onder kinderen bestrijden i.s.m. vrijwilligersorganisaties.  
Voldoende starterswoningen.  
Voortzetten startersleningen en blijversleningen.  
Dus: Aandacht voor iedereen. 

 
Sport  
Sport is goed voor iedereen, voor lichaam en geest. 
Bevordert de gemeenschapszin. 
Buurtsportcoaches zijn van groot belang. 
Dus: Vrijwilligers en verenigingen verdienen ondersteuning. 

 
Goed wonen in Epe 
Inwoners beslissen mee bij de inrichting van hun woonomgeving, met een 
eigen budget. 
Ruim baan voor voetganger en fietser. 
Snel starten bouw locaties Postkantoor, Ladders Post, Brezan in Epe en 
Kouwenaarsschool, Wielink, Deka-markt en bibliotheek in Vaassen. 
Bestemmingen aanpassen waar nodig (bij leegstand in de dorpen).  
Dus: Goede ideeën zijn welkom. 
 



Economie  
Winkels concentreren in de centra. 
Geen uitbreiding van bedrijventerreinen. 
Winkeliers beslissen zelf over openingstijden. 
Evenementen dragen bij aan de levendigheid in dorpen. 
Voorkomen hinder van vliegvelden Lelystad en Teuge.  
Dus: Levendige dorpen 

 
Duurzaam Epe  
Volle inzet op energietransitie (zonnepanelenpark in Emst, particuliere 
initiatieven stimuleren, gemeentelijk vastgoed en alle overige nieuwbouw 
energieneutraal, oplaadpunten elektrische auto en fiets).  
Omgekeerd inzamelen: afval is grondstof.  
Aanleg nieuwe landgoederen, klompenpaden, streekeigen beplanting. 
Intensieve veehouderij tegengaan. 
Dus: Een groene gemeente 

 
Veiligheid. 
Iedereen moet zich veilig voelen, thuis en op straat. 
Toezicht en handhaving moet er wezen. 
Goede vrijwillige brandweer is van levensbelang.  
Veilige verkeerssituatie rond scholen. 
Dus: Dat doen we samen. 

 
Toerisme 
Kwalitatief hoogwaardig, natuurgericht toerisme.  
Geen permanente bewoning vakantiehuizen. 
Cultureel erfgoed koesteren. 
Dus: Rust, ruimte en stilte. 

 
Goed bestuur 
Baas blijven in eigen gemeente, dus geen samenvoeging met andere 
gemeenten, maar samenwerking.  
Zuinig financieel beheer, zo laag mogelijke lasten. 
Dus: De gemeente is er voor haar burgers. 
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We doen het samen 

Epe is een mooie, groene woongemeente met een lange historie. In een snel 

veranderende wereld. Demografische ontwikkelingen, klimaatverandering en 

de energietransitie zijn slechts enkele voorbeelden van die veranderingen.   

De Partij van de Arbeid wil het wonen 

en werken in onze gemeente nog 

aantrekkelijker maken dan het al is.  

Samen.  

In een gemeenschap waar we de 

verantwoordelijkheid voor onszelf, voor 

anderen en voor onze omgeving willen 

nemen. 

Veruit het merendeel van de inwoners van Epe is goed in staat om het eigen 

leven goed te organiseren maar wij blijven bijzondere aandacht geven aan 

mensen die dat, om wat voor reden ook, permanent of tijdelijk, niet kunnen. 

 

Wij zijn een sociale partij 

Het is belangrijk dat alle mensen kunnen meedoen en vanuit hun 

mogelijkheden bijdragen aan de samenleving. Niet voor iedereen is dat 

vanzelfsprekend. Soms kunnen mensen, door ziekte, ouderdom, 

maatschappelijke pech of een beperking, niet voor zichzelf zorgen. Zij zijn 



afhankelijk van anderen en hebben hulp nodig. In onze visie hebben zij recht 

op die hulp. 

Bij financiële problemen is een goed functionerende schuldhulpverlening 

onmisbaar. Wij willen armoede tegengaan, speciaal de generatie-op-generatie 

armoede bij kinderen. Daarmee geven we een vervolg aan onze inzet van de 

afgelopen jaren. (In onze gemeente leven bijvoorbeeld nog 240 kinderen in 

een bijstandsgezin!) 

De overdracht van zorgtaken van de landelijke overheid naar de gemeente is 

in Epe goed opgepakt. Aan mantelzorgers willen wij goede ondersteuning 

blijven bieden. Zij zijn een onmisbare schakel in de zorgketen.  

Voor zowel de maatschappelijke ondersteuning als voor de arbeidsparticipatie 

van diverse groepen zijn goede voorzieningen getroffen. De komende jaren 

zal de aandacht hiervoor niet mogen verslappen. Wij willen extra inzet op 

arbeidsparticipatie, niet in de laatste plaats voor groepen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt.  

Ook de plotseling grotere instroom van vluchtelingen is in onze gemeente, 

samen met inwoners, goed verwerkt. Hierdoor zijn grote problemen rond 

huisvesting en integratie voorkomen.  

Sport, recreatie, cultuur en 

onderwijs zijn belangrijk voor het 

welbevinden van mensen. Mede 

door de inzet van veel vrijwilligers 

is het mogelijk daar een goed 

voorzieningenniveau in te houden; 

dit draagt ook in belangrijke mate 

bij aan de gemeenschapszin. Wij 

vinden dat burgers hierin zelf regie 

moeten voeren, waar nodig 

gefaciliteerd met een goed 

subsidiebeleid. 

Om samen te werken en samen vorm te kunnen geven aan je omgeving zijn 

goede fysieke voorzieningen onmisbaar. Onderwijsaccommodaties zullen 

steeds meer moeten worden ingezet om activiteiten van wijkbewoners te 

faciliteren. De school kan zo een belangrijke sociale rol vervullen in een buurt 

of dorp. 



Door de teruggang van het totaal aantal leerlingen zal het voortbestaan van 

sommige basisscholen ter discussie komen te staan. Dit kan de kwaliteit, de 

diversiteit en de bereikbaarheid van het onderwijs negatief beïnvloeden. De 

PvdA wil zich tot het uiterste inspannen om in buurten en kleine kernen 

adequate onderwijs- en sportvoorzieningen overeind te houden. Scholen 

worden pas gesloten als het echt niet anders kan. 

 

Een schone en veilige openbare ruimte 

De gemeente bepaalt als beheerder van de openbare ruimte de kwaliteit 

ervan en is verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebruiker. Het 

onderhoud van bruggen, wegen, bermen en plantsoenen gebeurt planmatig 

en goed. De PvdA vindt dat de verkeersveiigheid het onderhoudsniveau moet 

bepalen.  

Daar waar buurtbewoners hun woonomgeving zelf willen verfraaien, moet dat 

mogelijk zijn. Het ‘adoptiebeleid’, zoals ingezet de afgelopen jaren, willen wij 

versterkt inzetten. Dit geldt ook voor de aankoop van snippergroen door 

particulieren. Ons uitgangspunt is dat de bewoners aan de inrichting van de 

openbare ruimte in hun buurt direct sturing moeten kunnen geven.  

Voor de groeiende groep ouderen is het belangrijk dat ook voor hen de 

openbare ruimte goed toegankelijk blijft en geen belemmering vormt om aan 

de samenleving deel te nemen.  

Wij staan een ecologisch 

groenbeheer voor. Dat geldt 

zowel voor de bestrijding van 

bv. de eikenprocessierups, als 

voor berm- en 

plantsoenbeheer. Een goede 

keus van beplanting kan 

bijdragen aan een natuurlijker 

uitstraling en het tegengaan 

van plaagziektes. Bij de keuze 

van beplanting vragen wij extra 

aandacht voor de situatie van 

insecten, in het bijzonder bijen. 



Wij willen de mogelijkheden uitbreiden om onze bermen en plantsoenen 

bloemrijk in te zaaien. 

 

De buurt is belangrijk 

In Epe is de afgelopen jaren veel gedaan om in overleg met buurtbewoners de 

leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Samen met Koppel, SWOE, Verian, 

Triada en de politie. Dat heeft ertoe geleid dat bewoners bijvoorbeeld 

groenelementen, openbare kunstwerken en speelvoorzieningen hebben 

geadopteerd. Er zijn acties geweest om zwerfafval te verwijderen.  

Wij vinden het van belang dat de bewoners zelf sturing geven aan sociale en 

ruimtelijke activiteiten in onze buurten. Zo willen wij de zg. buurtwandelingen 

voortzetten: samen met buurtbewoners wensen en knelpunten bespreken en 

afspraken maken over wat 

wanneer gerealiseerd kan 

worden en door wie. Ook 

willen we meer 

budgetverantwoordelijkheid 

bij wijkbewoners en 

verenigingen voor 

dorpsbelang.  

Wij ondersteunen het 

initiatief waarbij vrijwilligers 

na een opleiding als 

buurtverbinders optreden. 

 

Natuur en landschap in het buitengebied 

Epe is een groene woongemeente met grote cultuurhistorische, 

landschappelijke en ecologische kernwaarden. Dat willen we zo houden, 

sterker: we willen doorontwikkelen naar een duurzame gemeente. We blijven 

streven naar voldoende gelegenheid om te wonen, te werken en te recreëren, 

maar dat mag niet ten koste gaan van de kernwaarden.  



In feite kent Epe twee soorten buitengebied: de Veluwe en het overwegend 

agrarisch gebied ten oosten daarvan.  

In het buitengebied wordt steeds meer een beroep gedaan op particulieren om 

bij te dragen aan het ontwikkelen van natuur. Het stichten van nieuwe 

landgoederen sluit daar goed op aan draagt tevens bij aan het behoud van de 

leefbaarheid op het platteland. Zowel voor de nieuwe als voor de oude 

landgoederen (Tongeren en Welna) zijn economische dragers noodzakelijk. 

Wij ondersteunen initiatieven die daarin voorzien. 

Ook ondersteunen wij de aanleg van klompenpaden en de streekeigen 

beplanting van erven.  

Grafheuvels, urnenvelden, celtic 

fields, boselementen, het beken- en 

sprengenstelsel en monumentale 

boerderijen zijn belangrijke 

cultuurhistorische pijlers. De 

afgelopen jaren is de grafheuvellijn 

Epe-Nierssen beleefbaar gemaakt. 

Wij blijven ons onverkort inzetten 

voor de bescherming en herstel van 

ons erfgoed en het beleefbaar maken ervan.  

Met onze musea vormen zij een 

belangrijke toeristische trekpleister.  

Onze agrarische sector is nog 

steeds belangrijk voor het 

buitengebied. De intensieve 

veehouderij levert echter ook steeds 

meer problemen op. Naast 

milieuaspecten als geur en fijnstof 

vormen dierenwelzijn en de effecten 

op de volksgezondheid een 

probleem. Wij willen een agrarische sector met landbouw en extensieve, 

grondgebonden veehouderij.  

Als agrarische bedrijven stoppen, leidt dat makkelijk tot leegstand en 

verrommeling. Wij willen dan aan de locatie een andere bestemming kunnen 

geven. Dat betekent wel dat de oude stallen moeten worden gesloopt en dat 



het landschap verfraaid moet worden. Om de kosten te dekken kunnen er 

woningen worden gebouwd. Zo kan ons buitengebied aantrekkelijker worden 

en ontstaan er mogelijkheden voor andere activiteiten. 

Goede mobiele bereikbaarheid en de aanleg van glasvezel zijn een noodzaak 

om de leefbaarheid van het buitengebied te behouden. Steeds meer 

technische toepassingen, die mensen in staat stellen om langer thuis te blijven 

wonen en zorg thuis te ontvangen, vragen zeer snelle internetverbinding. Wij 

ondersteunen initiatieven om tot snelle verbindingen te komen. Wij zijn ons 

bewust van de kosten die dit met 

zich meebrengt, maar achten 

een dergelijke voorziening 

onmisbaar. 

In het kader van de 

energietransitie zal er druk 

worden uitgeoefend om 

zonnepanelen en windmolens te 

plaatsen. Wij geven er de 

voorkeur aan zoveel mogelijk in 

te zetten op zonnepanelen; 

windturbines veranderen het 

landschap te ingrijpend.  

 

Prettig wonen 

Na de crisis is de verkoop van woningen weer aangetrokken en dat geldt voor 

ook de nieuwbouw. Die kan plaatsvinden op inbreidingslocaties in de centra 

van Epe en Vaassen en op aangewezen woningbouwlocaties zoals De 

Klaarbeek te Epe, Oene-West, Vulcanus, De Pirk-Noord en de 

Kouwenaarsschool te Vaassen en het Gelders Kwartier in Emst. Voormalige 

onderwijslocaties en leegstaande kantoren en winkels zijn daarbij nadrukkelijk 

in beeld. Op sommige beeldbepalende locaties is er sprake van ongewenste 

leegstand van kantoren, zoals bij de locatie Ladders Post te Epe. Daar willen 

wij meewerken aan aanpassing van de bestemming, zodat de ruimte optimaal 

benut wordt.  

 



Wij richten ons in het algemeen op het realiseren van levensloopbestendige, 

betaalbare woningen, vraaggericht bouwen, de kwaliteit van het 

woningaanbod, het bevorderen van doorstroming, het behoud van 

dynamische en levendige kernen en het stimuleren van energiezuinig wonen.   

Om jongeren aan onze gemeente te binden blijven wij inzetten op het 

realiseren van starterswoningen en zullen wij de starterslening voortzetten.  

De vergrijzing neemt 

sterk toe en de meeste 

ouderen willen zo lang 

mogelijk in hun eigen 

woning en omgeving 

blijven wonen. De bouw 

van 

levensloopbestendige 

woningen moet dus 

worden bevorderd. Wij 

willen daar afspraken 

over maken met Triada. 

Zeker in buurten waar veel ouderen wonen willen wij dat de inrichting van de 

openbare ruimte wordt aangepast aan hun behoefte. Wij stimuleren ook de zg. 

‘blijversleningen’ voor aanpassingen aan de woning. 

Verder zullen wij meewerken aan het verantwoord huisvesten van mensen 

met een lichamelijke en/of geestelijke beperking (in vormen van begeleid 

wonen) en vluchtelingen. 

Wij maken ons grote zorgen over het uitblijven van de renovatie van 

zorgcentrum De Boskamp in Epe. Het kan niet zo zijn dat onze inwoners met 

een zware zorgvraag hier niet meer terecht kunnen en moeten uitwijken naar 

buurgemeenten.  

In de dorpen moeten goede voorzieningen zijn voor sport en recreatie. Wij 

ondersteunen het verenigingsleven dat deze activiteiten mogelijk maakt en zo 

de gemeenschapszin bevordert. 

 

 



Blijvende inzet voor onze dorpscentra  

Het centrum van Epe is met de Marktwand, de parkeergarage, het horecaplein 

en de nieuwe inrichting van de openbare ruimte een aantrekkelijk winkel- en 

recreatiegebied geworden. 

In Vaassen is La Poste 

gerealiseerd met een 

nieuw parkeerterrein en 

twee supermarkten. Ook 

daar wordt de openbare 

ruimte volledig nieuw 

ingericht. Wij zetten ons in 

om de locaties van de 

Dekamarkt, de bibliotheek 

en de voormalige Wielinkgarage opnieuw te ontwikkelen en woningen toe te 

voegen.  

Het is belangrijk om leegstand van winkels te voorkomen. Daarom moet er 

geen capaciteitsuitbreiding plaatsvinden. Er is voldoende ruimte om winkels te 

vestigen in de centra. Nieuwe winkels buiten het kernwinkelgebied sluiten wij 

uit. Bij leegstand van winkels willen wij, net als bij andere bedrijfsgebouwen, 

de mogelijkheid bieden ze om te vormen naar woningen of een andere 

passende functie. 

Het wel of niet open mogen gaan van winkels op zondagen houdt de 

gemoederen goed bezig. Wij willen onze plaatselijke ondernemers niet 

betuttelen en vinden dat het aan hen is om hierover te beslissen. 

 



Geen uitbreiding van bedrijventerreinen 

Onderzoek wijst uit dat ook lokale bedrijventerreinen de komende jaren met 

krimp te maken krijgen. Het uitbreiden van de Kweekweg in Epe of het 

Eekterveld in Vaassen zal enkel leiden tot toekomstige leegstand. Dit is 

onwenselijk. Bovendien legt uitbreiding weer beslag op schaarse ruimte en 

ook dat willen wij tegengaan, gelet op het belang van natuur en landschap en 

het woongenot van omwonenden. 

Wel willen wij uitbreiding van bedrijven op bestaande bedrijventerreinen 

ondersteunen, zodat zij behouden blijven. Dat betekent dat wij ons vooral 

inzetten voor herstructurering van onze bedrijventerreinen en niet voor 

uitbreiding, als de meest gemakkelijke maar ook meest onwenselijke 

oplossing. 

 

Uitbreiding luchthaven Lelystad en luchthaven Teuge 

De uitbreiding van luchthaven 

Lelystad met als gevolg 

vertrekroutes met 

laagvliegende vliegtuigen 

boven ons gebied en de 

daarbij horende geluidhinder is 

een belangrijk aandachtspunt 

voor ons.  

Wij vinden dat met die 

uitbreiding gewacht moet 

worden tot het luchtruim opnieuw ‘verkaveld’ is, zodat laagvliegen over grote 

afstand niet nodig is.  

Ook van het vliegveld Teuge wordt veel overlast ondervonden. Wij volgen het 

nieuwe luchthavenbesluit voor Teuge dat door de Provincie Gelderland wordt 

voorbereid kritisch: ongelimiteerde uitbreiding zal gepaard gaan met hinder 

voor omwonenden en dat willen wij voorkomen. 

 



Verbeteren van het toeristisch product 

Rust, ruimte en stilte zijn belangrijke waarden van ons buitengebied. Hiervoor 

wezen wij al op de cultuurhistorische pijlers. Wij vinden dat 

recreatieondernemers zich daarop moeten richten met hun product. Veel 

wordt geïnvesteerd om van de Veluwe weer het meest aantrekkelijke 

recreatiegebied van Nederland te maken. Dit moet echter niet betekenen dat 

het een pretpark gaat worden.  

Permanente bewoning van vakantieparken willen wij niet accepteren omdat 

het afbreuk doet aan de kwaliteit van het toeristisch product en de bouw van 

‘reguliere’ woningen kan bemoeilijken. 

In de dorpen zijn de 

dorpskerken in Epe en Vaassen, 

de Martinuskerk te Vaassen en 

de Cannenburgermolen 

gerestaureerd.  

De kernen van Epe en Vaassen 

zijn door grootscheepse 

vernieuwing aantrekkelijke 

winkel- en recreatiecentra 

geworden. 

 

Naar een duurzame samenleving 

Nederland moet in 2050 energieneutraal zijn; dat is de opgave en ook het 

nieuwe kabinet zet daar zwaar op in. Ieder is zich bewust van het belang van 

duurzaamheid. Lokaal en regionaal milieubeleid is noodzakelijk om ambities te 

realiseren en onze omgeving schoon en gezond te houden. Het is noodzaak 

dat iedereen zich hiervoor inzet. De gemeente geeft het goede voorbeeld en 

stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren hun steentje bij te 

dragen.  

Naast maatregelen die wij hierboven al in ander verband hebben bepleit willen 

wij ook specifiek inzetten op duurzaamheid.  



Wij willen het fietsen blijven stimuleren door het onderhouden en aanleggen 

van fietspaden. We willen elektrische oplaadpunten voor auto’s en fietsen 

stimuleren en faciliteren. Het gebruik van energiebesparende maatregelen bij 

nieuwbouw willen we bevorderen. Wij sluiten ons aan bij de CO2-neutrale 

ambitie van de regio maar zien dat als een minimum. Wij maken het huidige 

woningbestand energiezuiniger door in de prestatieafspraken met 

woningcorporatie(s) duurzaamheid als doel op te nemen. Ook willen we eigen-

woningbezitters verleiden met een gemeentelijke financiële bijdrage voor 

energiebesparende maatregelen en woningisolatie. Met publiekscampagnes 

wijzen we bewoners erop dat woningisolatie bijdraagt aan een schoner milieu 

en stookkosten bespaart. Duurzame alternatieven voor de verwarming van 

gebouwen in de gemeente stimuleren we. Zo willen we dat de gemeente in 

haar eigen vastgoed en openbare verlichting gebruik maakt van 

energiebesparende technologieën. We stimuleren lokale initiatieven in de 

vorm van kleinschalige coöperatieve of gemeentelijke energiebedrijven voor 

decentrale duurzame energieopwekking. Openbare ruimte beheren we 

natuurlijk en ecologisch. Zonneparken, biomassacentrales of mestvergisters 

willen we actief stimuleren, door het meewerken aan bestemmingsplannen of 

door actieve begeleiding van dit soort initiatieven aan te bieden vanuit de 

gemeente. We willen het scheiden van afval stimuleren en de hoeveelheid 

restafval beperken. 

Daarom staan wij 

een vorm van 

omgekeerd 

inzamelen voor, 

waarbij de 

waardevolle 

grondstoffen worden 

ingezameld en de 

burgers het restafval 

zelf wegbrengen 

naar daarvoor ingerichte verzamelplaatsen. Daarvoor zou een pilot moeten 

worden opgezet, waar, indien nodig, ook naar maatwerkoplossingen wordt 

gezocht. 

Duurzaamheidsmaatregelen kunnen grote invloed hebben op de omgeving; 

denk aan zonneparken van 15 ha of meer, mestvergisters maar ook vooral 

windmolens van 100 meter hoog en meer. Wij willen onze gemeente leefbaar 

houden en zijn voorstander van het opwekken van energie via zonnepanelen; 



daarin willen wij participeren. De invloed van windmolens op landschap en 

bewoners is zo ingrijpend dat wij hier geen voorstander van zijn; in de 

gemeente is er geen geschikte lokatie voor. 

In de gemeente Epe kunnen we geen nationale of mondiale problemen 

oplossen. Maar we kunnen wel proberen verkeerde ontwikkelingen op 

gemeentelijke schaal zoveel mogelijk tegen te gaan en goede ontwikkelingen 

te steunen. Het winnen van draagvlak is noodzakelijk, bv. door direct 

betrokkenen (omwonenden) te laten meeprofiteren van nieuwe 

ontwikkelingen. Dat is waar de PvdA voor pleit. 

 

Een goed bestuur en ambtelijke organisatie 

Wij gaan behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen en beheren 

die alsof het om ons eigen geld gaat. Om onze ambities te realiseren is een 

gezonde financiële basis noodzakelijk. Wij pleiten daarom voor een sterke 

budgetdiscipline: sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar 

gestelde middelen. Met betrekking tot het aangaan van risico’s zullen wij  

terughoudend zijn. 

De gemeente is er voor haar burgers. De dienstverlening moet op een 

voldoende niveau zijn; dat is niet persé het niveau van een tien. De ultieme 

kwaliteitsverbetering kost soms zó veel geld dat we daar liever andere 

belangrijke zaken mee stimuleren.  

Vanzelfsprekend draagt de gemeente naar haar vermogen bij aan orde, 

veiligheid en handhaving van democratisch afgesproken regels.  

In het algemeen willen we de woonlasten voor onze inwoners laag houden.  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                        


