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Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het visiedocument van Nieuwe
Lijn, de grootste politieke partij in de
gemeente Epe. Nieuwe Lijn is een lokale
partij. We zijn er uitsluitend voor de
inwoners van onze dorpen: Epe, Emst,
Vaassen en Oene. En alle mensen die in
onze buurtschappen en buitengebieden
wonen. Als lokale partij zijn we
onafhankelijk. We hebben dus geen
banden met politieke partijen die in de 2e
Kamer vertegenwoordigd zijn.
In dit stuk vertellen wie we zijn. Waarom
onze partij 52 jaar geleden is ontstaan. Wat
onze kernwaarden zijn. Maar ook wat onze
kijk is op de gemeente Epe, onze dorpen
en buurtschappen en het buitengebied.
Wat we willen bereiken voor onze
inwoners en ondernemers. Wat we doen
voor onze verenigingen en vrijwilligers.
Kortom, wat onze kijk is op de lokale
samenleving en onze omgeving.
Ons visiedocument is geen
verkiezingsprogramma. Dat is meestal een
opsomming van mooie beloften. Prachtige
verhalen, al dan niet bedacht in Den Haag.
De waarde ervan is beperkt, de geldigheid
maar kort. Immers, het gaat er daarbij om
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de inwoners voor één dag te verleiden. Om
ze over te halen om op een bepaalde partij
te stemmen.
Nieuwe Lijn beperkt zich niet tot één dag.
We richten ons niet slechts op de
verkiezingen. Wij zijn er voor de huidige en
volgende generaties. Dat vraagt om een
andere inzet en houding: niet kortstondig
populair, maar langdurig bondgenoot. Niet
snel stemmen winnen, maar continu er zijn
voor onze inwoners. Dat doen we al meer
dan een halve eeuw. En dat is ook onze
belofte aan u voor de komende vier jaar.
Uiteraard verwijzen we u graag naar onze
digitale informatie. Nieuwe Lijn heeft de
meest actuele website van alle partijen, zie
www.nieuwelijn.nl Ook zijn we zeer actief
op de bekende sociale media, zoals
Facebook, Twitter en Instagram. Wekelijks
verschijnt een column in het Vaassens
Weekblad. Zeer regelmatig treft u ons,
gedurende de gehele raadsperiode, aan op
de zaterdagmarkt.
We wensen u veel leesplezier.
Met een vriendelijke groet,
Bestuur Nieuwe Lijn
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Inleiding
De maatschappij verhardt en verruwt. De
tegenstellingen worden groter. Ook de
politiek polariseert; het middenveld
verdwijnt en de uitersten krijgen steeds
meer aandacht.
Dat is niet alleen jammer, maar volgens
Nieuwe Lijn ook zeer ongewenst. Want wij
vinden samenwerking een groot goed,
zowel in de gemeenschap als ook in de
politiek. Niet uitsluiten, maar meedoen.
Niet veroordelen, maar luisteren. Niet
afbreken, maar opbouwen. Aan de
samenleving moeten we met elkaar vorm
en inhoud geven. Niemand uitgesloten.
Helaas moeten we vaststellen dat ook in
de gemeente Epe dit niet vanzelfsprekend
is.
In dit visiedocument vertellen we hoe wij
de zaken zien. Uiteraard beginnen we met
onze geschiedenis en onze kernwaarden.

Het benodigde voorzieningenniveau, wat
hebben we nodig aan hulp en
ondersteuning. Dan gaat het zowel om
gebouwen maar ook om regelingen. De
ruimtelijke ontwikkeling, hoe onze dorpen
en het buitengebied er uit (komen te) zien.
Wat ons te wachten staat op gebied van
klimaat en energie. Wat we inzetten om de
woonproblemen aan te pakken. We
besteden aandacht aan het bestuur, de
gemeentelijke financiën en de lokale lasten.
Ook stellen we onze kandidaten voor. Dit
zijn de mensen die zich willen inzetten om
onze visie om te zetten in concrete daden.
Die vele uren per dag en avonden per
week de belangen van onze inwoners
behartigen in het gemeentehuis van Epe.
Die ons vertegenwoordigen en ons
ontmoeten in de straten en wijken. Ons
tegenkomen bij de verenigingen, de
sportclubs of de kerk.

De kern van dit stuk is de samenleving, hoe
we omgaan met de mensen om ons heen.
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Onze geschiedenis
Het gedachtegoed van Nieuwe Lijn is in de
jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan
en ontwikkeld. De tijden waren geheel
anders dan nu. Maar ook in Vaassen en
Emst was sprake van emancipatie en
democratisering.
Niet langer accepteerden ze de bewuste,
bestuurlijke verwaarlozing van Vaassen en
Emst. Alleen op het dorp Epe was de
zittende elite gericht. Ondanks vriendelijke
en herhaalde verzoeken kwam daarin geen
verandering. Nieuwe Lijn werd in januari
1970 noodgedwongen opgericht. Niet
omdat de Vaassenaren dat wilden. Maar
omdat de Epenaren dat onvermijdelijk
maakten.
In het voorjaar van 1970 deed Nieuwe Lijn
voor het eerst mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen. En met een
overweldigend succes. Nieuwe Lijn werd
meteen de grootste partij in de

gemeenteraad. De fractie bestond uit zes
raadsleden. Het college telde twee
wethouders van Nieuwe Lijn.
Vanaf dat moment is Nieuwe Lijn niet meer
weggeweest uit de samenleving van
Vaassen en de politiek van Epe. Al meer
dan 50 jaar is Nieuwe Lijn onafgebroken
vertegenwoordigd in de gemeenteraad van
Epe. Altijd met een grote fractie, vaak met
de grootste afvaardiging. Elke verkiezing
waarderen de inwoners van onze
gemeente Nieuwe Lijn met vier tot zes
zetels!
De laatste 3 gemeenteraadsverkiezingen
werden gewonnen. En daarmee waren we
ook in 2010, 2014 en 2018 de grootste
partij in de gemeenteraad. Op twee korte
perioden na was Nieuwe Lijn altijd in het
college vertegenwoordigd met een
wethouder, vaak ook de 1e
locoburgemeester.

Winst in 2018
Nieuwe Lijn werd bij de laatst gehouden
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voor
de 3e keer op rij de grootste partij in Epe.
Er was opnieuw sprake van stemmenwinst.
En we kregen er een zetel bij. Bijna 3.500
kiezers stemden op Nieuwe Lijn. Aardig
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weetje: in 1970 kreeg Nieuwe Lijn precies
3.500 stemmen. De fractie bestaat nu uit 6
leden en 1 fractievolger van Nieuwe Lijn.
In de nieuwe periode verwachten we
opnieuw een goede uitslag.
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Nieuwe Lijn is een stabiele partij
Veel mensen dachten eerder dat Nieuwe
Lijn als volksbeweging en als politieke
partij een tijdelijke bevlieging zou zijn: veel
geschreeuw en weinig wol. Opkomen,
blinken en verzinken. De werkelijkheid is
anders. Nieuwe Lijn is een stabiele partij
en een betrouwbare samenwerkingspartner. En zeker zo belangrijk: nog altijd
een beweging die een trouwe schare
sympathisanten blijvend aan zich weet te
binden. We worden inmiddels gesteund
door de 3e generatie inwoners.

Nieuwe Lijn 5 keer de grootste, en één
keer de op een-na-grootste.
In 2006 werden we de derde partij in Epe.
De winst ging toen naar de PvdA, de VVD
werd tweede. In dat jaar was alle landelijke
aandacht gericht op de tweestrijd tussen
die partijen. De enorme stemmenwinsten
waren daaraan te danken. De opleving van
de landelijke partijen in de gemeenteraad
was van korte duur. Sindsdien zijn in heel
Nederland de lokale partijen in opmars.
Ook bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen in november
2021. Vanwege gemeentelijke
herindelingen in Noord-Holland en NoordBrabant waren er tussentijdse
verkiezingen. De lokale partijen waren de
grote winnaars.

Vanaf 1970 heeft Nieuwe Lijn 13 keer aan
de gemeenteraadsverkiezingen in Epe
meegedaan. Maar liefst negen keer werden
we de grootste of de op een-na-grootste
partij. De laatste 7 verkiezingen was

De gemeenteraad van Epe heeft 23 zetels.
Hieronder staan de gewonnen zetels in de gemeenteraad sinds 1994:

Gemeenteraadszetels
Partij

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Nieuwe Lijn

5

6

4

4

5

5

6

CDA

4

4

4

4

4

4

4

VVD*

4

4

5

4

5

4

3

SGP-ChristenUnie**

2

2

2

2

2

3

3

GroenLinks

1

2

3

2

2

2

2

D66

2

1

-

-

1

2

2

PvdA

4

4

3

5

3

2

1

Gemeentebelangen Epe

1

-

2

1

1

1

1

Dorpspartij

-

-

-

-

-

-

1

Liberale Burger Partij

-

-

1

-

-

-

-

Totaal

23

23

23

23

23

23

23

* De VVD heeft vanaf 2018 twee zetels, lijsttrekker J.W. Vos splitste zich meteen af en ging verder als Epe
Liberaal.
** De ChristenUnie werd vóór 2000 vertegenwoordigd door de RPF, een van haar voorlopers.

Nieuwe Lijn - Visiedocument 2022-2026

Pagina 6

Onze resultaten
In al die jaren hebben we veel bereikt. De
aandacht van het gemeentebestuur en de
ambtelijke organisatie is verschoven. Deze
is allang niet meer alleen op het dorp Epe
gericht. Juist door onze inzet is er meer
evenwicht gekomen in onze gemeente. Al
blijft het opletten, want nog altijd zijn de
meeste landelijke partijen meer op het
dorp Epe georiënteerd dan op de andere
delen van de gemeente.
Juist dankzij onze grote fractie hebben we
veel invloed. Onze wethouders namen
verantwoordelijkheid voor zware
portefeuilles en grote projecten. Mede
daardoor is ons voorzieningenniveau hoog.
Hebben we moderne dorpscentra, mooie
accommodaties en sportterreinen. De
gemeentelijke financiën zijn mede door
onze wethouders goed op orde gebracht.
De lokale lasten zijn laag. Maar ook hier is
een waarschuwing op z’n plaats nu de
politieke situatie in Epe is veranderd. Als
wethouder van de grootste partij en met
de zware portefeuilles vang je ook veel
wind, net zoals hoge bomen. Dat is in de
afgelopen jaren helaas ook gebleken,
waarbij valt op te merken dat de successen
vanuit het verleden geen garantie zijn voor
de toekomst. Het laatste jaar is in Epe veel
gebeurd. De hoge bomen moesten
ondanks de behaalde successen

neergehaald worden. Het is er helaas niet
beter op geworden. Er is sprake van een
zeer negatieve beeldvorming. Nieuwe Lijn
maakt geen deel meer uit van het college
en de coalitie. In goed overleg en in vol
vertrouwen hebben we ons ingezet op
voortzetting van de succesvolle
samenwerking. Helaas zijn we hierin
beschaamd. Nieuwe Lijn werd
gesommeerd om niet langer voor de
inwoners op te komen, mocht geen
onafhankelijke inbreng meer leveren in de
gemeenteraad. De eendrachtige afkeer van
de andere partijen ten opzichte van
Nieuwe Lijn is de nieuwe koers van de
Eper politiek geworden.
Ogenschijnlijk verandert er in Epe niet
veel. Het valt allemaal wel mee, zo lijkt het.
Maar schijn bedriegt. Op het gebied van de
gemeentelijke financiën zien we nu al de
sterke positie verzwakken. Gezinnen en
(sport)verenigingen komen in de kou te
staan. De lokale lasten gaan fors stijgen.
Voor de inwoners, ondernemers en
verenigingen is het daarom goed dat
Nieuwe Lijn versterkt terugkomt. Om op
z’n minst de slechte ontwikkelingen te
stoppen. Maar nog belangrijker dat we de
gemeente Epe en de inwoners weer
positief op de kaart krijgen

Zeven uitgangspunten
Door de jaren heen is duidelijk geworden dat Nieuwe Lijn zich laat leiden door zeven
kenmerken of uitgangspunten. Ze zijn vanzelfsprekend en herkenbaar. U treft ze hierna aan.

Nieuwe Lijn - Visiedocument 2022-2026

Pagina 7

De zeven kenmerken van Nieuwe Lijn
1. Motivatie en bezieling

3. Weet wat de mensen willen

Nieuwe Lijn is opgericht door en voor de
plaatselijke bevolking. De drijfveer van
onze mensen is om van betekenis te zijn
voor onze achterban. Het zijn de bewoners
van onze straten, wijken en buurten. Het
zijn onze buren. We houden ons niet bezig
met godsdienstige verschillen, diverse
maatschappijvisies of persoonlijke
belangen.

Nieuwe Lijn vertegenwoordigt onze
achterban in de politiek van Epe. Willen we
krachtig en sterk overkomen dan moeten
we met gezag kunnen spreken. Dat
betekent dat onze vertegenwoordigers
kennis van zaken moeten hebben. Maar
ook dat we de algemene opvattingen van
de inwoners moeten kennen.

We richten ons op de algemene belangen
van onze inwoners. Dat doen we met inzet
en betrokkenheid. Ons succes komt de
gehele samenleving toe.
2. Koester de bakermat
Nieuwe Lijn is in 1970 ontstaan in
Vaassen. Hier ligt onze oorsprong, dit is
onze basis. Al snel sloten vele inwoners
van Emst zich bij Nieuwe Lijn aan. Het
dorp Vaassen was in de vorige eeuw een
gemeenschap waar veel tot stand werd
gebracht, zoals dat ook in Emst het geval
was. Er waren talloze verenigingen en
organisaties en bijna iedereen droeg bij aan
de maatschappij.
Nog altijd is dat het geval, ook al is er veel
veranderd. Nieuwe Lijn stimuleert daarom
van harte al die initiatieven die bijdragen
aan de versterking van de plaatselijke
samenleving. Nieuwe Lijn staat bekend om
de inzet voor de gehele gemeente, maar
zeker voor Vaassen, verenigingen en
vrijwilligers.
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We zijn actief en betrokken. Daarom zien
we Nieuwe Lijn veel in de samenleving.
Om te luisteren én mee te doen. Dagelijks
via internet, wekelijks via het Vaassens
Weekblad of door de bijdrage in tal van
besturen en organisaties. Zo houden we
contact. Weten wat de mensen willen
betekent niet dat we de persoonlijke
belangenbehartiger zijn om individuele
wensen te vervullen. Daarvoor bestaan
andere middelen. Wij zijn er voor iedereen.
4. Ruimte voor iedereen
Onze plaatselijke samenleving is veelzijdig
en meerkleurig. Bijna een halve eeuw
actief betekent ook dat al drie generaties
betrokken zijn bij Nieuwe Lijn. Generaties
die bestaan uit autochtonen, import, man
en vrouw, jong of oud, gelovig of niet.
Binnen Nieuwe Lijn is ruimte voor iedereen
en wordt respectvol omgegaan met ieders
persoonlijke opvatting, mening, ideeën of
achtergronden.
Niets of niemand is beter of slechter dan
de ander. Juist de afwezigheid van
verplichte landelijke politieke opvattingen
of godsdienstige dogma’s, maar de
optimale inbreng vanuit de eigen
samenleving kenmerkt Nieuwe Lijn.
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5. Zie de verandering onder ogen
De ontwikkelingen gaan snel, vaak sneller
dan gedacht of gewenst. Dat brengt veel
mensen aan het twijfelen en velen willen
graag de zekerheden van vroeger
vasthouden. Conservatieve partijen spelen
graag in op die sentimenten. Nieuwe Lijn
weet als geen ander dat niet alle
veranderingen meteen verbeteringen zijn.
Maar we moeten erkennen dat niet altijd
alles bij het oude kan blijven.
Terugverlangen naar de jaren zestig, de tijd
toen geluk nog heel gewoon was, is mooi
maar niet realistisch.
Wij vinden dat we daarom op gepaste en
weloverwogen wijze mee moeten doen
aan de modernisering van ons bestaan.
6. De blik naar buiten
Nieuwe Lijn richt zich op de eigen
bevolking en omgeving, maar beperkt zich
daartoe niet. Veel van de maatschappelijke
ontwikkelingen bepalen we niet zelf. Ze
komen ook voort uit mondiale
gebeurtenissen, Europese beslissingen of

Haagse keuzen. Wij betrekken het in onze
standpunten.
Veel zaken zijn alleen uit te voeren met
andere gemeenten. Soms zelfs wettelijk
verplicht. Nieuwe Lijn kiest niet voor
gemeentelijke samenvoeging, zoals de
landelijke politiek vaak wil. Wij denken dat
regionale samenwerking beter is. Met
andere, omliggende gemeenten op de
Noord-Veluwe en Stedendriehoek (de
“Cleantechregio”) samen verschillende
taken uitvoeren. Deze krachtige aanpak is
in het voordeel van onze inwoners. Samen
sta je sterker en kun je meer.
7. Doelgericht
Nieuwe Lijn kiest voor het realiseren van
doelen. We willen wat bereiken: voor onze
inwoners en ondernemers, de verenigingen
en vrijwilligers. Daarvoor is een solide
financieel beleid nodig en doelmatig
handelen. Zodat er een hoog
voorzieningenniveau beschikbaar is en een
adequate dienstverlening. Dit alles tegen
zo reëel mogelijke, zelfs aantoonbaar lage,
woonlasten.

50-jarig jubileum Nieuwe Lijn 2020
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De overheid
Onze gemeente blijft zelfstandig
Nieuwe Lijn wil dat onze gemeente
zelfstandig blijft en niet wordt opgeheven
of samengevoegd. Wij vinden dat daar
absoluut geen aanleiding voor is omdat we
een krachtige en vitale gemeente zijn die
de zaken goed op orde heeft. De gemeente
heeft met het huidige aantal inwoners een
goede bestuurlijke maat en is
overzichtelijk. Waar nodig en gewenst
kiezen we voor samenwerking met
omliggende gemeenten en in regioverband.
Afhankelijk van het onderwerp kan het zijn
dat we dit doen met Noord-Veluwse
gemeenten of in de regio Stedendriehoek.
Maar ook met individuele gemeenten als
Apeldoorn of Heerde.

Eerdere kabinetten Rutte hebben fors
ingezet op verplichte gemeentelijke
herindelingen. De nieuwe gemeenten
moesten minimaal 100.000 inwoners
tellen. Het Rijk meende dat dit vooral in
het voordeel van de bewoners was, hoewel
geen enkel onderzoek dit ooit heeft
aangetoond. Het voordeel was vooral voor
het Rijk, want er zou daardoor nog minder
geld naar de gemeenten toe gaan. Nog
voordat er ook maar enige herindeling in
gang werd gezet werden alle gemeenten
financieel gekort door het Rijk. Deze
opschalingskorting is nog altijd van
toepassing. Nog steeds krijgen gemeenten
minder inkomsten vanwege dit
schaalvergrotingsbeleid.

Nieuwe Lijn blijft zich inzetten voor een zelfstandige gemeente en blijft zich verzetten tegen
een verplichte gemeentelijke herindeling

Gemeente Epe en gemeente Apeldoorn (Kaart: Wikipedia)
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Gemeentebestuur
Voor Nieuwe Lijn staat de samenleving
centraal. Het bestuur en de ambtenaren
zijn daaraan dienstbaar. Zij zijn er voor de
inwoners en de ondernemers. Voor de
slagvaardige voorbereiding en uitvoering
van besluiten zijn we gezamenlijk
verantwoordelijk. Inwoners, ambtenaren,
wethouders en raadsleden hebben daarin
hun eigen rol en taak.
Het vraagt van de gemeentelijke
organisatie dat het duidelijk, transparant en
slagvaardig is. Het moet ervoor zorgen dat
inwoners en ondernemers tijdig worden
betrokken bij de plannen. Zodat zij vanuit
hun belang of kennis kunnen meedoen:
meedenken, -praten of zelfs -beslissen.
Daardoor kunnen we met elkaar vorm
geven aan de uiteindelijke besluiten. En zijn
we collectief drager van de plannen en
ontwikkelingen.

Nieuwe Lijn hecht grote waarde aan de
inbreng van onze inwoners, instellingen en
ondernemers bij nieuwe plannen. In onze
moderne samenleving is hun bijdrage van
groot belang. Maar uiteindelijk moeten er
wel beslissingen worden genomen. Dat is
bij uitstek de rol en taak van de
gemeenteraad.
Nieuwe Lijn beoordeelt voorstellen en
plannen vanuit het algemeen belang. Wij
kijken wat voor al onze inwoners het beste
is. Voor nu en voor de komende
generaties. Niet te voorkomen is dat
sommige inwoners of ondernemers andere
belangen of ideeën hebben. Dat wordt
door Nieuwe Lijn serieus meegewogen. Zo
mogelijk wordt eraan tegemoetgekomen.
Maar het persoonlijk belang kan nooit
boven het algemeen belang gaan. Daarin
verschilt Nieuwe Lijn van andere partijen.

Voor Nieuwe Lijn staat de samenleving centraal en niet het eigen belang.

Wij kiezen voor het algemeen belang, andere belangen worden daarin meegewogen.

Gemeentehuis Epe (Foto: website gemeente Epe)
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De gemeentelijke financiën
Het solide beleid dat al meer dan 15 jaar
geleden is ontwikkeld heeft bijgedragen
aan de huidige positieve financiële situatie
van de gemeente. Wethouders van
Nieuwe Lijn hebben hiervoor de basis
gelegd.
De aanpak is gebaseerd op anticiperend
begroten. Tijdig remmen wanneer nodig en
gas geven bij voldoende ruimte. Mede
daardoor zijn we in staat geweest om als
één van de weinige gemeenten in ons land
een eigen coronafonds van € 5,4 miljoen in
te stellen voor onze gemeenschap. Door
het verstandige beleid beschikken we over
een goed voorzieningenniveau tegen lage
lasten. We staan er nu nog steeds goed
voor. Bij onafhankelijke onderzoeken
blijven we goed scoren.
Maar het gaat allemaal wel minder goed.
Tot en met 2021 was de gemeente Epe
schuldenvrij. Vanaf 2022 gaan we schulden
maken. Onze solvabiliteit (de mogelijkheid
om te betalen) is goed, maar wordt minder.
Onze woonlasten waren laag, maar gaan
fors stijgen.
Enerzijds zijn we als gemeente erg
afhankelijk van de Rijksbegroting. In Den

Haag wordt bepaald hoeveel uitkering de
gemeenten ontvangen. Daar is nauwelijks
een peil op te trekken. De verdeling van
die uitkering wordt bovendien in 2022
opnieuw vastgesteld. Gemeenten hebben
geen idee hoeveel ze gaan ontvangen.
Nieuwe Lijn voorspelt dat dit voor vele
gemeenten een bloedbad wordt. Dit omdat
de definitieve uitkomsten erg kunnen gaan
afwijken van de voorlopige cijfers.
Daarnaast hebben we te maken met
specifieke besluiten. Zoals de overheveling
van vele zorgtaken van Rijk en provincie
naar de gemeenten. Zonder voldoende
budgetten die erbij horen.
Ten slotte hebben we te maken met de
internationale economie en geldmarkt. De
rente is laag. Hierdoor zijn onder andere de
huizenprijzen enorm opgedreven. Maar
ook krijgen we te maken met een grote
inflatie. Alles wordt duurder, maar
compensatie in de vorm van gelijklopende
hogere inkomsten is er niet. Nieuwe Lijn
heeft hier bij de begrotingsbehandeling in
november 2021 als enige partij
nadrukkelijk op gewezen.

Gemeentehuis Epe
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Subsidie Jeugd en woonlastenverlichting
Ingaande 2022 verdwijnt de Subsidie
Jeugd. Gezinnen met kinderen die
gebruikmaken van de € 100 per kind, per
vereniging raken deze kwijt. Het jaar
daarna wordt ook de woonlastenverlichting van € 50 per huishouden
afgeschaft. Beide zaken zijn eerder op
initiatief van Nieuwe Lijn tot stand
gekomen.
De OZB stijgt in 2022, naast het (sterk
stijgende!) inflatiepercentage, met 1,5%
extra. Bij de begrotingsbehandeling in
november 2022 heeft Nieuwe Lijn ook
hierop gewezen. Nieuwe Lijn werd
respectloos door aan de andere partijen
aan de kant geschoven.

Nieuwe Lijn vindt dat de gemeente Epe
terug moet keren naar het solide beleid
van de voorgaande jaren. Dat betekent
niet, zoals nu, alleen maar de
reservepotten vullen. Nu al heeft de
gemeente Epe € 60 miljoen in de kluis
liggen. De afgelopen jaren zien we dat
ieder jaar gemiddeld € 4,8 miljoen vrijvalt
uit onder meer reserves. Deze hebben we
eerder gevuld en blijken nu toch niet nodig
zijn. Om even een beeld te geven: dit is
bijna 80% van de jaarlijkse OZB-opbrengst!
Duidelijk is dat er veel geld bij de
gemeente zit. Maar het is beter om dit
deels en herkenbaar in te zetten voor onze
inwoners

Nieuwe Lijn kiest opnieuw voor een risicomijdende financiële koers als in het verleden, maar
met visie naar de toekomst. Dat kan, dat is bewezen.
Dit betekent concreet dat de woonlasten verlaagd kunnen worden.

De Subsidie Jeugd van € 100 per kind, per vereniging wordt met onmiddellijke ingang
heringevoerd.
De woonlastenverlichting van € 50 per jaar voor alle huishoudens wordt ook na 2023
toegepast.

Sportvelden Korfbal Regio ’72 Vaassen
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Dienstverlening
Een belangrijke taak die de gemeente
heeft is die van een goede dienstverlening
voor alle burgers. Het gaat dan om het
leveren van een pakket aan voorzieningen
en diensten. Die moeten in
overeenstemming zijn met de behoeften
van onze inwoners. Maar ook passend in
de moderne tijd met meer digitalisering.
Ze moeten betaalbaar zijn.
Nieuwe Lijn vindt dat een digitale
samenleving voordelen kan hebben. Via
internet zijn raadsvergaderingen te volgen,
aanvragen te doen, meldingen te maken,
enz. De gemeente kan via sociale media
snel en veel informatie verstrekken.
Inwoners kunnen zich abonneren op
specifieke zaken die in hun omgeving
spelen.
Door de techniek is er veel mogelijk. Toch
blijven inwoners en ondernemers klagen.
Zo zijn ze ontevreden over het uitblijven
van antwoorden. Komt er geen reactie of
belt de ambtenaar niet terug. Ondanks alle
inspanningen van het zogenaamde Klant

Contact Centrum (KCC) moet dit worden
verbeterd.
Daarnaast bepleit Nieuwe Lijn een
proactieve dienstverlening. Dit gebeurt
met geautomatiseerde systemen. Inwoners
krijgen bericht dat hun rijbewijs verloopt.
Zeker zo belangrijk is de houding van de
medewerkers. Informeer uit eigen
beweging hoever procedures zijn. Bel eens
even op als zaken nog niet goed verlopen.
De digitalisering kent ook nadelen. Een
belangrijke is die van de veiligheid. Het
goed en juist omgaan met
persoonsgegevens. Of het beschermen
tegen kwaadwillenden die systemen
saboteren. Dit kost zeer veel tijd en geld.
Nieuwe Lijn vindt dat hiervoor voldoende
budget moet zijn.
Niet iedereen is even handig met de
computer. Nieuwe Lijn vindt dat dit geen
belemmering mag zijn. De gemeente moet
iedereen helpen en ondersteunen waar
nodig. Dat zijn niet alleen ouderen. Het
kunnen ook inwoners met een beperking
of achterstand zijn.

Nieuwe Lijn wil dat ambtenaren zelf actief contact zoeken met inwoners en ondernemers.

Op brieven, e-mails en telefoontjes moet sneller door de gemeente worden gereageerd.

Nieuwe Lijn vindt dat de gemeente moet zorgen voor veilige digitale dienstverlening.

Inwoners die niet handig zijn met de computer mogen niet worden belemmerd in hun belangen.
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Veiligheid
De overheid moet de veiligheid van
burgers garanderen. In onze maatschappij
wordt dit helaas steeds moeilijker. Een
klein deel van de samenleving keert zich
tegen het gezag. Hulpverleners kunnen
hun werk soms nauwelijks nog doen.
Nieuwe Lijn steunt onze mensen in de
frontlinie van harte. Laat politie,
brandweer, ambulancemedewerkers en
verplegenden hun werk kunnen doen!
Veiligheid is vooral centraal georganiseerd.
We kennen een nationale politie of een
regionale brandweer. De aansturing en
leiding van politie en brandweer vindt
daarom steeds meer plaats vanuit een

centrale- of regionale organisatie. De
zeggenschap van de gemeente is beperkt.
Het gaat dan om huisvestingszaken, zoals
brandweerkazernes. Of het formuleren van
lokale speerpunten in een regionaal beleid.
Nieuwe Lijn vindt dat de gemeenteraad,
waar mogelijk, maximale inbreng moeten
leveren op de keuzen die worden gemaakt.
Thema ’s waarvoor Nieuwe Lijn aandacht
vraagt zijn de aanpak van woning- en autoinbraken, vernielingen en asociaal
verkeersgedrag (snelheid en parkeren). Met
nadruk noemen wij (drugsgerelateerde)
overlast.

Nieuwe Lijn steunt onze hulpverleners die in de frontlinie staan. Politie, brandweer,
ambulancemedewerkers en verplegenden moeten hun werk kunnen doen.
Op het gebied van politie en brandweer moet de gemeenteraad maximale inbreng hebben.

Nieuwe Lijn wil een stevige aanpak van inbraken, vernielingen en asociaal verkeersgedrag.

Nieuwe Lijn vraagt nadrukkelijk aandacht voor bestrijding van druggerelateerde overlast.

Brandweer Vaassen (Foto: Facebookpagina Brandweer Vaassen)
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Overlast
Steeds vaker en sneller ervaren burgers
overlast van anderen. Mensen vinden dan
de gemeente het maar moet oplossen:
politie of handhavers, de zogenaamde Boa
‘s, moeten meteen optreden.
Nieuwe Lijn vindt dat in eerste instantie
mensen altijd het gesprek zouden moeten
aangaan. Eerst zelf problemen of
(gevoelens van) overlast bespreken. Zo
nodig kan dit ook met behulp van
buurtbemiddeling. Wij steunen deze vorm
van ondersteuning van harte.
De politie is onderbezet. Bovendien richten
ze zich, noodgedwongen, op zwaardere
zaken. Toch blijft het nodig dat de politie
zichtbaar is op straat. Vooral de
wijkagenten hebben hierin een taak. Een
goed voorbeeld van hun inzet zijn de
berichten die zij verspreiden via de sociale
media. Dan is goed te zien wat ze doen of
waarmee ze bezig zijn. Nieuwe Lijn bepleit
dat de gemeente die zichtbaarheid mede
invulling geeft.

De gemeentelijke toezichthouders en
Buitengewoon Opsporing Ambtenaren
krijgen steeds meer taken. Nieuwe Lijn wil
dat de capaciteit hiervan voldoende is. En
zeker is afgestemd op de hoeveelheid en
zwaarte van het werk.
Meldingen die binnenkomen bij de
gemeente dienen serieus, snel en adequaat
te worden opgepakt. Vaak gaat het om
zaken van jeugdoverlast op plekken in de
centra van Epe en Vaassen. Dit moet
gecoördineerd worden uitgevoerd, samen
met het gemeentelijk jeugdwerk.
Bestrijding van jeugdoverlast is het
negatieve sluitstuk. Wij bepleiten het
voorkomen daarvan, de preventie. Liever
zetten we in op goede voorzieningen voor
jongeren, aandacht voor hun problemen en
begeleiding van groepen.
Helaas is er ook sprake van drugshandel en
-gebruik in de openbare ruimte. Bij dit
laatste gaat het ook steeds meer om
moderne drugs en lachgas. Hiertegen moet
streng door de politie worden opgetreden.

Nieuwe Lijn vindt dat bestrijding van overlast ook inbreng vraagt van inwoners en
ondernemers zelf.
Nieuwe Lijn wil versterking van de aanpak van overlast door jongeren, in combinatie met
jongerenwerk en preventie.
Nieuwe Lijn vraagt van de gemeente een actieve inbreng om wijkagenten meer zichtbaar te
maken.
Nieuwe Lijn meent dat de capaciteit van de Boa ’s afgestemd moet zijn op de hoeveelheid en
zwaarte van hun taken.

Nieuwe Lijn - Visiedocument 2022-2026

Pagina 16

Sociaal
Vrijwilligers en verenigingen
De basis van een goede en sociale
samenleving is de belangeloze inzet van
onze inwoners en verenigingen.
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn
bepalend voor de kwaliteit van ons leven
en ons welbevinden. Ze zijn voor veel
mensen van groot belang voor een
plezierige daginvulling, voor ontmoeting
en begeleiding, voor hulp en zorg. Onze
maatschappij kan niet zonder al die
mantelzorgers, collectanten, organisatoren
en stille krachten. Sportclubs, zangkoren,
muziekverenigingen of kerken kunnen
zonder vrijwilligers niet functioneren.
Nieuwe Lijn bepleit een verdere
versterking van de positie van de
vrijwilligers en verenigingen. Dit in
samenhang met wijk- en buurtgericht
werken. Met elkaar vormen zij de basis van

het functioneren van onze wijken, buurten
en dorpen.
Voor verenigingen en instellingen is
gemeentelijke ondersteuning onmisbaar.
Nieuwe Lijn vindt dat dit eerlijk en
transparant moet gebeuren. Daarom
hebben wij de invoering van een nieuw
subsidiebeleid bepleit. In de periode 2018
– 2022 is dat door het college opgepakt.
Dat is helaas nog niet afgerond.
Mogelijk kiest het college voor een
herverdeling van het beschikbare budget.
De muziekverenigingen hebben ons laten
weten dat zij dan fors moeten inleveren.
Dat is niet de bedoeling. Nieuwe Lijn
bepleit verhoging van het subsidiebudget
voor verenigingen.

Buurtpunt de Hezebrink in Emst
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Subsidie Jeugd
Dankzij Nieuwe Lijn is een subsidie Jeugd
ingevoerd. Per kind, per jaar ontvangen
ouders € 100 bij lidmaatschap van een
(sport)vereniging. Hiermee worden
verenigingen versterkt en ouders
ondersteund. De regeling was een groot
succes. Als gevolg hiervan kregen in korte
tijd verenigingen 350 nieuwe leden. In het
eerste jaar maakten bijna 3.200 kinderen
hiervan gebruik. Helaas is de regeling per
1 januari 2022 gestopt. Ondanks het
welslagen. Ondanks dat het geld
beschikbaar is. Nieuwe Lijn bepleit
herinvoering van deze subsidieregeling.
Nieuwe Lijn is dé partij voor vrijwilligers en
verenigingen. Niet alleen nu, ook in het
verleden. In een eerdere periode van
bezuinigingen en crisis stond Nieuwe Lijn
voor en achter hen. Wij hebben er mede
voor gezorgd dat op verenigingen en
vrijwilligers niet werd bezuinigd.
Subsidieregelingen zijn eenvoudiger

gemaakt. Er is door clubs en de gemeente
volop geïnvesteerd in accommodaties of
kunstgrasvelden. De OZB, de onroerende
zaakbelasting, voor verenigingen is al
eerder afgeschaft. De leges voor
evenementen zijn aanzienlijk verlaagd.
Vergunningen worden meerjarig verstrekt.
De gemeente kent een vrijwilligersbeleid,
met onder andere een collectieve
vrijwilligersverzekering. Verenigingen en
vrijwilligers maken onderdeel uit van de
Sociale Agenda. Dit is het beleidskader op
sociaal gebied in de gemeente Epe.
Al onze wijk-, buurt- en
speeltuinverenigingen, de sportclubs, maar
ook de culturele organisaties of
muziekbeoefenaars hebben nooit
tevergeefs een beroep op Nieuwe Lijn
gedaan. Ook in de komende
bestuursperiode kunnen zij op ons
rekenen.

Nieuwe Lijn bepleit een verdere versterking van de positie van vrijwilligers en verenigingen.

Wij willen een voortvarende invoering van een nieuw, transparant en eerlijk subsidiebeleid.

Nieuwe Lijn wil verhoging van het subsidiebudget, mede ten behoeve van de
muziekverenigingen.
Nieuwe Lijn vindt dat de Subsidieregeling Jeugd (€100 per kind, per jaar bij
verenigingslidmaatschap) wordt heringevoerd.
Nieuwe Lijn bepleit voortzetting van de huidige, gunstige regelingen voor vrijwilligers en
verenigingen.
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Basisvoorzieningen en accommodaties
De afgelopen jaren is in onze gemeente
enorm geïnvesteerd in allerlei
accommodaties en gebouwen. Mede
dankzij onze bijdrage in college en
gemeenteraad beschikken we in Vaassen
over een geweldig sport- en zwemcentrum
De Wieken/De Koekoek. Heeft Epe de
PWA-hal en evenals Oene een Kulturhus.
Het dorp Emst kan beschikken over De
Hezebrink. Naast sportbeoefening worden
deze gebouwen ook benut voor andere
zaken, zoals voor culturele manifestaties of
ontmoeting.

In Vaassen is er duidelijkheid gekomen
voor de accommodaties op de Zichtstede.
Handbalvereniging CVO en
korfbalvereniging Regio ’72 blijven hier de
hoofdgebruikers, forse investeringen zijn
mogelijk. Wijkvereniging De Oosterhof
gaat deel uitmaken van Triton in de
Heggerenk. Dat gebouw wordt aanzienlijk
uitgebreid en verduurzaamd.

Dorpscentrum de Wieken - Vaassen
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Voorzieningen dichtbij, liefst in de eigen buurt
Nieuwe Lijn blijft van mening dat
voorzieningen dichtbij aanwezig moeten
zijn. Het liefst in de eigen vertrouwde
woonomgeving. Dat geldt zeker voor de
dagbesteding. Maar ook algemenere
vormen van opvang zullen per dorp of kern
moeten worden gerealiseerd. In het kader
van wijk- en buurtgericht werken kunnen
deze activiteiten ook gefaciliteerd worden.
Ook bepleit Nieuwe Lijn nadrukkelijk dat
ook in het dorp Emst mogelijkheden zijn
voor woon- en zorgarrangementen als
zelfstandig leven minder goed mogelijk is.

Het voortbestaan van accommodaties
moet ook voor de toekomst verzekerd zijn.
Het gaat dan om (groot)onderhoud. Maar
ook over het beheer. Samenwerking kan
hiervoor een oplossing zijn. In Vaassen
vallen De Wieken en De Koekoek
inmiddels onder één bestuur. Nieuwe Lijn
wil onderzoek of dit voor meer
accommodaties mogelijk is. Nieuwe Lijn wil
dat de gemeente hier een proactieve rol in
neemt.

Nieuwe Lijn vindt dat voorzieningen zoveel mogelijk in de eigen buurt of directe omgeving
beschikbaar moeten zijn.
Nieuwe Lijn meent dat de huidige basisvoorzieningen behouden moeten blijven.

Nieuwe Lijn bepleit woon- en zorgarrangementen voor het dorp Emst.

Nieuwe Lijn wil onderzoek naar meer samenwerking van accommodaties.

Sportcentrum de Koekoek - Vaassen
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Sociaal en Actief
Vanaf 2015 zijn gemeenten
verantwoordelijk voor zorgtaken. Het gaat
dan om de Jeugdzorg. En de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Hierin is bijvoorbeeld de huishoudelijke
hulp geregeld. In de gemeente Epe maken
ongeveer 1.600 inwoners gebruik van de
WMO.
Maar ook de participatiewet is een taak
voor de gemeente. Centraal hierbij is het
meedoen. Bij voorbeeld voor mensen in de
bijstand of werkzoekenden.
Het Rijk en de provincie droegen wel de
taken over. Maar niet de bijbehorende
budgetten. Veel gemeenten zijn daardoor
in de financiële problemen gekomen. Door
goede inhoudelijke en financiële keuzes is
dat in Epe niet het geval.
Gelukkig lijken er veranderingen op komst.
Er komt meer geld beschikbaar uit Den
Haag.
Nieuwe Lijn wil dat mensen die zorg nodig
hebben hier altijd ondersteuning voor
krijgen. Dat geldt zowel voor de jeugd als
ook de ouderenzorg. Deze moet excellent
zijn in onze gemeente. Onze ouderen
hebben tenslotte aan de wieg gestaan van

de welvaart die we nu hebben. Maar ook
moeten onze mensen snel worden
geholpen naar nieuw werk.
Veel plannen gelden voor meerdere jaren.
Over de voortgang wordt de
gemeenteraad regelmatig geïnformeerd.
Daarna worden ze geëvalueerd. Dat is
goed. Maar het kan beter. Er verandert
tegenwoordig veel en snel. Nieuwe Lijn wil
dat de gemeenteraad niet alleen jaarlijks
over de voortgang wordt geïnformeerd.
Maar dat de gemeenteraad over de
plannen besluiten neemt. Dan kunnen
regelingen meteen worden aangepast. Niet
alleen op basis van Rijksbeleid en
wetgeving. Maar vooral ook wat er in onze
gemeente nodig is.
Nieuwe Lijn vindt dat ouderen, gezinnen
met problemen of inwoners met
hulpvragen snel geholpen moeten worden.
Vaak zijn er wachtlijsten. In de tussentijd
worden de moeilijkheden vaak groter. Dat
moeten we voorkomen. Onze inzet blijft
zich richten op die burgers die onze hulp
en ondersteuning het hardste nodig
hebben. Een verantwoord gemeentelijk
beleid is hiervoor nodig.

Actieve ouderen – Speulbrink Vaassen (Foto: KoppelSwoe)
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Molukse gemeenschap Vaassen
In september 2021 heeft de
gemeenteraad een motie aangenomen
over de grafrechten van KNIL-militairen.
De gemeenteraad wil dat de kosten
hiervan worden gedragen door de
gemeenschap. Dit als compensatie voor en
erkenning van het verdriet dat de Molukse
samenleving door de Nederlandse
overheid is aangedaan. Nieuwe Lijn heeft
met de motie ingestemd, ondanks de
slechte voorbereiding ervan door de
landelijke politieke partijen in de Eper
gemeenteraad.
In november 2021 hebben we het
onderwerp opnieuw aan de orde gesteld.
Het bleek dat het voorstel zonder directe
en algehele inbreng van onze plaatselijke

Molukse gemeenschap tot stand was
gekomen. Alleen een landelijke organisatie
was door de landelijke partijen daarin
betrokken. De gemeenteraad heeft
daarmee bijgedragen aan de tweespalt
tussen Molukse inwoners in plaats van aan
herstel te hebben gewerkt. Ook bleek er
geen enkel inzicht te bestaan op welk
moment acties worden ondernomen. Over
de kosten is evenmin enige duidelijkheid.
Nieuwe Lijn vindt dat hierdoor op slechte
wijze met de Molukse gemeenschap van
Vaassen wordt omgegaan. Wij verlangen
van het college een goed voorbereid en
met de lokale Molukse gemeenschap
opgestelde visie over de manier waarop dit
onderwerp wordt uitgewerkt.

Nieuwe Lijn wil dat de gemeenteraad jaarlijks een beslissing neemt over aanpassingen van en
nieuwe regelingen.
Nieuwe Lijn bepleit gemeentelijke actie om wachtlijsten te voorkomen.

Nieuwe Lijn wil op voortvarende wijze en in samenspraak met de eigen Molukse gemeenschap
in Vaassen de grafrechten van KNIL-militairen afhandelen.

Fractievoorzitter Albert Vos in Berkenoord II - Vaassen
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Goed onderwijs geeft een goede start
Ieder kind verdient een fijn en veilig gezin.
Een school waarin het zich thuis voelt. Een
omgeving die uitdaagt tot ontwikkeling en
bescherming biedt.
Hiervoor is een goede opvoeding en
onderwijs op maat op de school van groot
belang. Een juiste combinatie van vorming,
op school en thuis. Gelukkig gaat dit in de
meeste gevallen goed. Ouders dragen de
eerste verantwoordelijkheid voor hun
kinderen, de overheid en de verschillende
organisaties helpen daarbij. Bij hulp of
advies kan het Centrum voor Jeugd en
Gezin een rol spelen. Anders kan ook het
schoolmaatschappelijk werk daarbij
worden betrokken.
Ouders maken de schoolkeuze voor hun
kinderen. In de gemeente Epe is een groot
aanbod. De lokale politiek heeft geen taak
of bevoegdheid bij onderwijsinhoudelijke
zaken. Vroeger was de gemeente ook het
schoolbestuur van de openbare school.
Maar dat is veranderd. In onze gemeente
maken alle scholen deel uit van een
instelling met een eigen bestuur en
toezichtmodel. Ouders kunnen ook
besluiten om een eigen school op te
richten. Dit gebeurde in 2021 in Epe.

De gemeente heeft een wettelijke taak op
het gebied van onderwijshuisvesting.
Zowel voor het basisonderwijs en het
voorgezet onderwijs. Het gaat dan om
ingrijpende renovatie of nieuwbouw.
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor
het onderhoud en de exploitatie van het
schoolgebouw.
Nieuwe Lijn vindt het belangrijk dat onze
kinderen onderwijs krijgen in een
kwalitatief goed schoolgebouw. Het
gebouw moet passend zijn bij de
onderwijskundige visie. Bijvoorbeeld bij
groep doorbrekend werken. Ook is
samenwerking van belang. Zoals met
kinderopvang of buurtwerk. Steeds vaker
is niet alleen sprake van een school maar
van een Kindcentrum. Nieuwe Lijn
ondersteunt deze ontwikkeling.
De gemeente Epe heeft miljoenen euro ’s
gereserveerd voor renovatie en
nieuwbouw. Vooral de RSG in Epe heeft
grote plannen. Nieuwe Lijn heeft vaak
aangedrongen op een totaaloverzicht van
alle investeringen. Helaas wordt dit niet
verstrekt. Nieuwe Lijn dringt erop aan dat
de nieuwe wethouder van onderwijs hier
wel invulling aan geeft.

Nieuwe Lijn wil dat de gemeente investeert in onderwijsvoorzieningen die passend zijn bij de
onderwijsvisie van de scholen.
Nieuwe Lijn verwacht van het college meer inzicht in de investeringen die worden gedaan in
onderwijsgebouwen.
Nieuwe Lijn ondersteunt ontwikkelingen die bijdragen tot de realisatie van nieuwe integrale
Kindcentra.
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Bevolkingsontwikkeling

De omvang van de totale bevolking in onze gemeente is de afgelopen 25 jaar nauwelijks
veranderd. In 1995 telde onze gemeente 33.472 inwoners, op 1 december 2021 33.256.
Een minimaal verschil. Wel was er in deze eeuw sprake van een lichte krimp. Het
dieptepunt was 2015 met 32.214 inwoners. Sindsdien is er weer sprake van een gestage
groei. Wel zien we dat het aandeel jongeren ten opzichte van de ouderen schril afsteekt. De
gemeente Epe heeft te maken met een vergrijzende samenstelling, waarbij bovendien de
ouderen steeds ouder worden.
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Jeugd en jongeren
Onze gemeente heeft zeker aandacht voor
de jeugd. Het beleid richt zich op zowel de
85% van de jongeren waarmee het goed
gaat. En ook op de overige groep die meer
risico loopt en ondersteuning nodig heeft.
Er zijn meerdere organisaties die zich
mede richten op de jongeren, zoals
Koppel, kerken en wijkverenigingen.

natuurlijke speelplek leuk. Een
skateboardbaan of Johan Cruijffcourt zijn
dan mogelijkheden. Soms is een
braakliggend terrein om hutten te bouwen
al voldoende. Nieuwe Lijn wil onderzoek
wat beter kan en anders moet. Want nu
investeren in de jeugd, voorkomt
problemen in de toekomst.

Nieuwe Lijn vindt het belangrijk dat onze
gemeente voor onze jongeren een
aantrekkelijke gemeente is en blijft.
Gelukkig kunnen zij nu al gebruik maken
van de voorzieningen die er zijn en zoals
die worden aangeboden door de vele
verenigingen en instellingen.

Ondanks alle inzet zijn er jongeren die zich
vervelen. Ze veroorzaken overlast of raken
op het slechte pad. Sommigen kiezen voor
drugsgebruik of overmatige
alcoholconsumptie. De vraag is dan ook of
alle (overheids) inspanningen voldoende
opleveren. Ook op dit punt vraagt Nieuwe
Lijn om een heldere analyse en een andere
aanpak.

Toch kan het beter. In veel wijken en
dorpen zijn er nauwelijks nog voldoende en
uitdagende speelplekken. Of aantrekkelijke
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
Dit beleidsterrein is de afgelopen jaren erg
verwaarloosd. Budget voor nieuwe
initiatieven ontbreekt. Terwijl er veel
behoefte is aan nieuwe voorzieningen.
Veel jongeren houden van skaten, anderen
van een balletje trappen of vinden een

Maar ook de oudere jeugd is belangrijk.
Onderwijs en bedrijfsleven moeten
gezamenlijk zorgen voor voldoende
stageplaatsen, zodat scholieren ook in de
eigen gemeente een leerplek kunnen
vinden en deze later kunnen omzetten in
een echte werkplek.

Speelplaats Zuster van Rossumweg - Emst
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In Epe is een moderne school, de RSG,
voor voortgezet onderwijs. Ook bezoeken
kinderen uit onze gemeente vaak scholen
in Apeldoorn en Heerde. Voor beroeps- en
hoger-onderwijs zijn we aangewezen op de
Stedendriehoek, Zwolle of de
universiteitssteden.
Voor jonge stellen moeten er voldoende
aantrekkelijke woningen zijn, zowel op de
huur- en de koopmarkt. Voldoende
bouwen en huren in een goedkopere
prijsklasse is een van de speerpunten voor
de komende periode. Nieuwe Lijn vindt dat
daarnaast ook gekeken moet worden naar
aanvullende regelingen. Bijvoorbeeld naar
de effectiviteit van de startersleningen.

Veel jeugdigen en jongeren hebben het
prima naar de zin in onze gemeente.
Nieuwe Lijn vindt dat de plaatselijke
overheid alles op alles moet zetten om
deze groep voor onze gemeenschap te
behouden. Dit kan door het behoud van
een aantrekkelijk voorzieningenniveau,
goed onderwijs en stageplaatsen,
werkgelegenheid en adequate huisvesting.
Ze zijn waardevol. Andere jongeren gaan
vanwege studie, werk of een relatie naar
een andere omgeving. Mochten zij
vervolgens besluiten terug te keren dan is
er een warm welkom op z’n plaats.

Nieuwe Lijn wil veel meer ruimte voor kinderen in de eigen omgeving, met speel- en
ontmoetingsmogelijkheden.
Nieuwe Lijn wil meer investeren in jeugd en jongeren. Niet alleen overlast bestrijden, maar juist
door preventie voorkomen.
Nieuwe Lijn wil jongeren behouden voor onze gemeente, door onder andere in te zetten op
aantrekkelijke woonmogelijkheden.

K. Norelschool - Epe
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De middengroepen
De samenstelling van de bevolking gaat de
komende jaren veranderen. Er komen
minder kinderen en veel meer ouderen.
Ook het aantal mensen in de
leeftijdsklasse van 20 tot en 65 jaar
vermindert spectaculair, terwijl van deze
categorie zoveel wordt verwacht. Zoals de
zorg voor inkomen, eigen kinderen,
bejaarde ouders, pensioenopbouw,
maatschappelijke inzet en
vrijwilligerswerk. Toch lijken juist in deze
groepen de hardste klappen te vallen.
Zoals op het gebied van de arbeids- en
woningmarkt en op de
inkomensontwikkeling.
Het is gemeenten verboden om aan
inkomenspolitiek te doen, dat is
voorbehouden aan het Rijk. Bij de wijze
waarop de Rijksoverheid dit doet zijn grote
vraagtekens te plaatsen. Denk bijvoorbeeld

aan de Toeslagenaffaire. Hierbij werden
jonge gezinnen ten onrechte beschuldigd
van fraude met kinderopvang. Denk aan de
toenemende financiële tweedeling, tussen
rijke en arme mensen. De vastgelopen
woningmarkt of het ingewikkelde
belastingstelsel.
Nieuwe Lijn heeft grote zorgen over deze
groep. Juist daarom zetten wij ons voor
hen in. We lijken in Epe daarmee de enigen
zijn. Nieuwe Lijn vindt dat zij de steun van
de overheid goed kunnen gebruiken.
Daarom is onze regeling Subsidie Jeugd zo
belangrijk. Maar ook de door Nieuwe Lijn
ingevoerde woonlastenverlichting. En op
de woningmarkt bepleiten wij versnelde
uitvoering van de bouwplannen. Dit ook
vanwege het aandeel betaalbare koop- en
huurwoningen.

Nieuwe Lijn benadrukt het belang van het ondersteunen van gezinnen met kinderen. De
regeling Subsidie Jeugd (€ 100 per kind, per jaar bij verenigingslidmaatschap) dient
onmiddellijk te worden heringevoerd.
Nieuwe Lijn bepleit versnelde uitvoering van de woningbouwplannen om de jonge gezinnen
aan passende huisvesting te helpen.

Renovatie Triadaflats Smutsstraat - Vaassen
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Ouderen
Wij vinden dat met deze bevolkingsgroep
door de Haagse politiek al jarenlang wordt
gesold. De traditionele partijen laten hen
in de kou staan. De Ouderenpartijen vallen
op door onderlinge ruzie.
Het is juist deze generatie is die ons land
na de oorlogsjaren heeft opgebouwd. Zij
hebben de welvaart gebracht. De
werkende generatie ziet de
pensioenleeftijd opschuiven. Bij ongewilde
werkloosheid hebben ze nauwelijks kans
op een acceptabele nieuwe baan, ondanks
de zogenaamd gunstige arbeidsmarkt.
De gepensioneerden zien dat hun pensioen
al meer dan 10 jaar niet is geïndexeerd.
Hopelijk gaat dat iets verbeteren. Maar
zorg- en huurlasten of kosten voor energie
stijgen harder dan de mogelijke indexatie.
Om over de inflatie nog maar te zwijgen.
Nieuwe Lijn vindt deze bevolkingsgroep
zeer belangrijk. De meeste ouderen
beschikken over veel levenservaring,
goede opleiding en vitaliteit. In een
evenwichtige mix tussen ontspanning en
genieten mag worden verwacht dat zij dit
willen inzetten voor de samenleving. Hun
talenten benutten in vrijwilligerswerk of bij
de ondersteuning van hun kinderen en
buurt. We waarderen ze voor hun inbreng
in de directe omgeving. Of als
mantelzorger.

Op latere leeftijd mogen juist zij van
overheid en omgeving verwachten dat zij
geholpen en ondersteund worden.
Bijvoorbeeld waar het gaat om goede
hulpmiddelen, adequate medische
voorzieningen en passende huisvesting.
Ouderen moeten zelf de keuze kunnen
maken om zelfstandig te blijven wonen.
Nieuwe Lijn wijst dan op de mogelijkheid
om hun huis aan te passen. Ook nieuwe
woonconcepten, zoals het SprenghenParc
in Vaassen kunnen hierbij helpen.
Nieuwe Lijn wil dat de gemeente de
openbare ruimte zo inricht dat ouderen
met rollators of met een scootmobiel
zonder gevaar en problemen zich kunnen
voortbewegen.
Specifiek moet bekeken worden welke
ondersteuning vanuit familie of buurt
gegeven kan worden. Helaas is de praktijk
weerbarstiger. De overheid gaat er ten
onrechte van uit dat familie gemakkelijk in
staat is de zorg van naasten op zich te
nemen. Of dat de buren wel bijspringen.
Gelukkig gebeurt dit al veel, zeker in een
zorgzame samenleving als die van ons.
Daarnaast moet gekeken worden welke
hulp vanuit de overheid georganiseerd
moet worden om prettig oud te worden.

Wijksteunpunt Bloemfontein - Vaassen
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De gemeentelijke overheid dient
voorbereid te zijn op de sterke toename
van het aantal mensen dat wordt
geconfronteerd met dementie. Een
blijvende vorm van aanpak is hiervoor
nodig, zowel op het gebied van verzorging,
begeleiding en huisvesting. Ook hierbij is
steeds meer sprake van wachtlijsten.
Nieuwe Lijn heeft daarom de realisatie van
een zorginstelling in het dorp Epe
nadrukkelijk ondersteund. Ook al proberen
veel inwoners van de betreffende villawijk
dit via juridische- en planologische
bezwaren te belemmeren. Wij bepleiten de
komst van een dergelijke zorginstelling
naar het dorp Emst nadrukkelijk. Nieuwe
Lijn verwacht dat een dergelijk initiatief om

meer warmte en welkom mag rekenen dan
nu in het dorp Epe het geval is.
Vanuit de gemeente is veel aandacht voor
ouderen om eenzaamheid te verminderen.
Nieuwe Lijn is van mening dat hier
onvoldoende aandacht is om dit bij de
oudere inwoners onder de aandacht te
brengen. Dit krijgt zij ook bevestigd in een
recent uitgevoerde enquête waaruit blijkt
dat bijna de helft niet bekend is met de
verschillende mogelijkheden die er zijn om
ouderen uit hun isolement te halen of te
houden. Nieuwe Lijn pleit voor een betere
informatievoorziening richting deze
groepen, vooral als zij niet of onvoldoende
in beeld zijn binnen de reguliere
zorgverlening.

Nieuwe Lijn pleit voor een betere informatievoorziening richting ouderen (en hun
mantelzorgers), zodat zij gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die er zijn om deze
doelgroep uit een isolement te halen of te houden.
Nieuwe Lijn wil veel meer aandacht voor en inzet op de groep ouderen die te maken hebben
met dementie. Voldoende woonmogelijkheden in de eigen omgeving zijn daarbij onontbeerlijk.
Nieuwe Lijn verwacht van de gemeente een aantoonbare resultaten in de aanpak van
eenzaamheid.

Concept Woonzorgcomplex WZU Epe (Foto: WZU)
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Werk en Inkomen, minimabeleid en armoedebestrijding
Volgens premier Rutte leven we in een
gaaf land. Zeker, met wie gezond is of een
goede baan heeft gaat het meestal goed.
Maar dat is helaas niet voor iedereen
weggelegd. Veel 55+ zijn kansloos op de
arbeidsmarkt. Grote groepen in de
samenleving (ook in Epe) zijn aangewezen
op de bijstand. Kinderen groeien op in
armoede. Inwoners moeten
noodgedwongen gebruik maken van de
schuldhulpverlening.
In Epe kiezen we ervoor om huishoudens
met een inkomen tot 120% van het sociaal
minimum gebruik te laten maken van de
minimaregelingen. Dit heeft als voordeel
dat zoveel mogelijk huishoudens
(eenpersoons en gezinnen) bereikt worden.
In onze gemeente gaat het dan al gauw om
1.500 huishoudens. Dit is ruim 10%. van de
ongeveer 14.000 huishoudens. Dat ligt
onder het landelijk gemiddelde van ruim
13%. Tussen de 200 en 250 huishoudens
leven al meer dan 4 jaar of langer op het
sociaal minimum.
Tussen de 400 en 500 huishoudens
ontvangen een bijstandsuitkering. Dat is de
laatste jaren niet veranderd. Wel zijn er in
de periode van de coronacrisis ook andere
vormen van financiële ondersteuning
verstrekt. Zo ‘n 1.000 huishoudens hebben
dus geen bijstandsuitkering maar behoren
toch tot de groep met weinig inkomen. Of

ze ontvangen een andere vorm van
uitkering, of ze werken tegen een laag
loon.
Nieuwe Lijn vindt het van groot belang dat
de inwoners met weinig inkomen optimaal
worden ondersteund. De cijfers geven daar
ook alle aanleiding toe. Onze gemeente
kent een aantal goede regelingen, maar
Nieuwe Lijn vindt dat het in een aantal
gevallen beter kan. Vaak zijn de regelingen
ontoereikend of onbekend. Niet alle
inwoners die recht hebben op regelingen
of voorzieningen maken hiervan gebruik.
Nieuwe Lijn wil dit niet-gebruik
voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door
betere voorlichting, koppelen van
bestanden of het vereenvoudigen van de
aanvragen.
De gemiddelde schoolkosten voor een
leerling op het voortgezet variëren.
Volgens het Nibud, het instituut dat
adviseert over de financiën van
huishoudens, bedragen deze voor een
vmbo-leerling € 460 per jaar. Leerlingen
die naar de Havo gaan kosten € 550, Vwoleerlingen € 580 per jaar. Toch kent de
gemeente Epe als bijdrage slechts € 150
toe, vanaf 2022 € 250. Nieuwe Lijn vindt
dit onvoldoende. Wij bepleiten dat deze
bijdrage minimaal verdubbelt, maar liever
nog: toereikend is.

Nieuwe Lijn wil een optimale ondersteuning van inwoners in de bijstand of met een laag
inkomen.
Nieuwe Lijn vindt de ondersteuning van minimagezinnen met schoolgaande kinderen volstrekt
onvoldoende en moet worden aangepast. De gemeentelijke bijdrage voor schoolkosten was in
2021 voor een VMBO-leerling slechts 30%.
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Collectieve zorgverzekering
In 2021 heeft Nieuwe Lijn aandacht
besteed aan de collectieve zorgverzekering
(gemeentepolis) voor inwoners met een
laag inkomen. In het verleden bood de
gemeente Epe deze aan. Doel van deze
collectieve zorgverzekering was dat
mensen met een laag inkomen en hoge
zorgkosten zich goed konden verzekeren.
Hiermee werd voorkomen dat deze
doelgroep door hoge zorgkosten
schuldenproblematiek opbouwen. De
verzekeraar zegde echter het contract op.

De gemeente koos daarna voor
alternatieve vormen van ondersteuning.
Die echter wel minder goed zijn.
Inmiddels zijn er verschillende gemeenten,
waaronder buurgemeente Heerde, die wel
degelijk weer een nieuwe gemeentepolis
aanbieden. Sinds 2021 is er een nieuwe
verzekeraar die dit verzorgt. Nieuwe Lijn
bepleit het opnieuw aanbieden van een
collectieve gemeentepolis voor mensen
met een laag inkomen.

Nieuwe Lijn wil dat de gemeente Epe, evenals de gemeente Heerde, weer overgaat tot het
aanbieden van een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen.
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Armoedebestrijding
In de wereld, ons land en dus ook de
gemeente is de welvaart oneerlijk
verdeeld. Het verschil tussen arm en rijk is
groot. Bewoners van de grote villa ’s in
Epe kunnen zich nauwelijks voorstellen
wat het betekent om met een paar tientjes
per week de boodschappen te moeten
doen. Nieuwe Lijn blijft zich hard maken
voor het voorkomen van financiële
problemen.
Dit kan door de optimale inzet van de
organisaties die in direct contact staan met
inwoners. Zoals de gemeentelijke
wijkteams, woonstichting Triada, SWO/E,
scholen, huisartsen e.d. Door vroegtijdige
signalering kunnen snel de juiste
maatregelen worden getroffen en de juiste
instanties worden ingeschakeld. De
gemeente beschikt over een actueel plan
voor armoedebestrijding. En het
voorkomen van schulden. Bij de
behandeling ervan bleek wel dat de theorie
vaak mooier is dan de praktijk.
Belangrijkste advies is: blijf niet zelf
ompakken met de problemen, maar vraag
hulp. Een belangrijke ondersteuning daarbij
is het zogenaamde Formulierenteam,

bestaande uit deskundige vrijwilligers. Zij
brengen samen met de betrokkene de
administratie op orde. Zorgen voor
overzicht en helpen bij tal van aanvragen.
Ook kunnen zij doorverwijzen naar andere
(gemeentelijke) instanties die verder
kunnen helpen.
Daarna moet snel en doelmatig worden
opgetreden. Lange wachttijden zijn uit den
boze. Adequate hulp en begeleiding moet
leiden tot een kortdurende aanpak en een
succesvolle uitkomst.
Gemeentelijke budgetten en ambtelijke
capaciteit moeten toereikend zijn. Waar
nodig dienen deze te worden aangepast.
Ondersteuning van organisaties die op dit
terrein actief zijn, zoals de Stichting
Leergeld, de Voedselbank, Lucrato
(voorheen de Felua-Groep) en Circulus
Berkel (met Stilema) blijft nodig. Zij mogen
van Nieuwe Lijn niet alleen rekenen op
waardering maar extra middelen wanneer
dat noodzakelijk is.

Nieuwe Lijn vindt het belangrijk dat financiële problemen van inwoners zo snel mogelijk
worden aangepakt. Vroeg signalering en het voorkomen van wachtlijsten zijn daarbij van groot
belang.

Wijkgebouw Triton - Vaassen
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Sport
Epe is een sportieve gemeente met ruim
60 sportaanbieders. Op de website
www.heelepebeweegt.nl zijn deze terug te
vinden. Ook is hier een overzicht te vinden
van alle sportieve activiteiten die
plaatsvinden. Daarnaast kent onze
gemeente meerdere buurtsportcoaches.
Dit zijn een aantal mensen die
beroepsmatig activiteiten organiseren
gericht op sport en bewegen. Zij doen dit
vaak in combinatie met andere sectoren.
Zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en
kinderopvang en onderwijs. Ook telt onze
gemeente diverse sportscholen, in de regel
op commerciële basis.
De gemeente Epe kent een groot aantal
sportverenigingen. Zij zijn in belangrijke
mate de basis voor de sportdeelname
binnen onze gemeentegrenzen. Ze zorgen
ervoor dat in alle leeftijdsgroepen aan
sportbeoefening kan worden gedaan. Veel
vaardigheden worden aangeleerd. Naast
sportieve prestaties zeker ook zaken als
samenwerking, verantwoordelijkheid of
vrijwilligerswerk. Sportverenigingen zijn
essentieel voor de lichamelijke en
geestelijke ontplooiing van onze inwoners.
Opmerkelijk genoeg koos onze regering
ervoor in de corona-aanpak juist deze
organisaties regelmatig te sluiten!
Nieuwe Lijn wil een analyse van de
gevolgen van de corona-aanpak voor de
sportverenigingen. Daaraan moet worden
gekoppeld een actief beleid om de
verenigingen te ondersteunen om
versterkt het na-coronatijdperk in te gaan.
Onze sportverenigingen beschikken over
uitstekende voorzieningen. In Vaassen en
te maken te maken van de sporthallen en
het overdekte zwembad, in De Wieken, de
Koekoek en de PWA-hal.
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Krantenartikel opening Sportpark Vaassen
(Foto: website KCVO 75 jaar)

Complexen die mede tot stand zijn
gekomen door de grote inzet van Nieuwe
Lijn. In Emst en Oene zijn met De
Hezebrink en het Kulturhus de zaken ook
prima op orde.
Ook de buitensportverenigingen
beschikken over moderne en adequate
speelvelden en voorzieningen. De clubs
zijn er zelf verantwoordelijk voor. De
aanleg van alle kunstgrasvelden bij de
voetbal- en tennisverenigingen, de hockeyen korfbalclub, evenals de kunststofbaan
van de atletiekclub kenden de volledige
instemming van Nieuwe Lijn. Inmiddels is al
€ 300.000 in een reserve gestort om de
komende jaren vervangingsinvesteringen
doen. Nieuwe Lijn dringt erop aan dat
hiervoor een doordacht plan komt. Dit lijkt
tot nu toe te ontbreken. Wij verwachten
een toekomstvisie die uiteraard mede met
de verenigingen tot stand komt.
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Veel verenigingen beschikken over eigen
accommodaties. Met veel inspanningen,
eigen financiële middelen en
vrijwilligerswerk worden deze in
standgehouden. Nieuwe Lijn heeft
hiervoor veel waardering. De komende
jaren worden er extra inspanningen
gevraagd op het gebied van (verdere)
verduurzaming van de gebouwen en de
verlichting. Nieuwe Lijn wil ook op dit punt

een gezamenlijk tot stand gekomen plan
met inbreng van de clubs en (financiële)
ondersteuning van de gemeente.
De gemeente Epe kent verschillende
vormen van ondersteuning en subsidiëring.
Vaak lijkt onderlinge samenhang te
ontbreken. Nieuwe Lijn vindt het belangrijk
dat deze meer op elkaar worden
afgestemd.

Nieuwe Lijn wil een analyse van de gevolgen van de corona-aanpak voor de sportverenigingen.
Daaraan moet worden gekoppeld een actief beleid om de verenigingen te ondersteunen om
versterkt het na-coronatijdperk in te gaan.
Nieuwe Lijn wenst een totaalvisie van de gemeente en de sportverenigingen op het punt van
toekomstige investeringen in de buiten (kunststof)velden.
Nieuwe Lijn wil een gezamenlijk plan van de gemeente en de sportclubs op het gebied van
(verdere) verduurzaming van de sportaccommodaties en de verlichting.

Jeugdspelers SV Vaassen (Foto: SV Vaassen)
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Wandelen en natuurbeleving
Naast georganiseerde activiteiten of
verenigingssport kiezen steeds meer
mensen voor een eigen invulling. Zij gaan
wandelen, hardlopen of fietsen. Nieuwe
Lijn vindt het van groot belang dat ook op
dit punt de voorzieningen goed op orde
zijn. De meeste mensen zullen op de
hoogte zijn van het fietsknooppuntensysteem. Dat overigens ook voor
de hippische sport zeer uitgebreid is.
Nieuwe Lijn bepleit aansluiting van onze
gemeente bij het wandelnetwerk. Dit zijn
bewegwijzerde wandelroutes die, zoals
het knooppuntensysteem, zelf zijn te
ontwerpen.
In Emst en Oene lopen enkele zogenaamde
klompenpaden, waarvan veel gebruik
wordt gemaakt. Nieuwe Lijn bepleitte in
2021 dat ook in Vaassen een dergelijk
klompenpad wordt gerealiseerd. In 2022
worden hierover de eerste gesprekken
gevoerd. Nieuwe Lijn zal hierin meedoen.

Ook zijn er op tal van plaatsen allerlei
paaltjes en stickers voor diverse routes.
Vaak zonder dat duidelijk is wat voor
routes dat precies zijn. Hoewel voor
routegebonden activiteiten diverse
websites beschikbaar zijn, bepleit Nieuwe
Lijn een actueel overzicht hierover. De
gemeente zou hierin het voortouw kunnen
nemen.
Nieuwe Lijn ontvangt veel signalen over
het aanleggen van hondenuitlaatvelden.
Wij zijn van mening dat dit bijdraagt aan
een sociale verbinding, een natuurlijke
ontmoetingsplek. Dergelijke initiatieven
zouden op basis van burgerparticipatie
geïnitieerd en gestimuleerd moeten
worden vanuit de gemeente Epe door het
beschikbaar stellen van gronden, die door
inwoners ingericht en onderhouden
kunnen worden.

Nieuwe Lijn verleent alle medewerking aan de realisatie van een Klompenpad rondom
Vaassen.
Nieuwe Lijn wil meer aandacht voor routegebonden activiteiten voor wandelaars en fietsers.

Nieuwe Lijn bepleit het met belanghebbenden realiseren van hondenuitlaatvelden.
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Open en toegankelijk
Nieuwe Lijn heeft de afgelopen jaren veel
tijd en aandacht besteed aan de
openstelling en openbare toegankelijkheid
van natuurgebieden. Steeds meer zien we
dat particuliere eigenaren en overheden
gebieden afsluiten. De provincie
Gelderland doet dit in het kader van de
zogenaamde zonering van natuurgebieden.
Het Kroondomein sluit drie maanden per
jaar grote delen nabij Vaassen en Niersen
af. In 2021 was er veel onvrede over de

actie van een nieuwe eigenaar van een
perceel aan de Elspeterweg in Vaassen.
Hier werd het Nonnenbos, al meer dan 70
jaar openbaar toegankelijk, plotseling van
hoge hekwerken voorzien. In alle gevallen
heeft Nieuwe Lijn initiatief genomen deze
onderwerpen in de raadsvergaderingen aan
de orde te stellen. Wij blijven de vrije
toegankelijkheid van natuurgebieden in
onze omgeving bepleiten.

Nieuwe Lijn blijft zich inzetten voor de openbare en vrije toegankelijkheid van natuurgebieden.

Hek om het Nonnenbos – Vaassen
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Kunst en cultuur
Onze gemeente kent een rijk
cultuurhistorisch verleden. Meest in het
oog springend zijn kasteel De
Cannenburch, de raatakkers (Celticfields
ten westen van Vaassen) en ons beken- en
sprengenstelsel.
Zowel onze inwoners als ook de toeristen
kunnen hiervan volop genieten. Een groot
scala aan waardevolle en letterlijk
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historische bouwstenen, maar ook in de
vorm van hedendaagse kunst. In het
historisch museum in Vaassen en op
Hagendoorns plaatse in Zuuk zorgen
vrijwilligers voor mooie tentoonstellingen
en exposities. Helaas is De Ring, de
prachtige expositieruimte in het
gemeentehuis van Epe, vanaf 2022
gesloten. Een gebrek aan vrijwilligers ligt
hieraan ten grondslag.
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Bibliotheek
Een belangrijke basisvoorziening op dit
gebied is de bibliotheek. Zij maken in onze
gemeente deel uit van de Bibliotheek
Noord- Veluwe en telt gezamenlijk ruim
25.500 leden. Vaassen en Epe beschikken
ieder over een prachtige bibliotheek. Ook
zijn er uitleenpunten in Emst en Oene.
De afgelopen jaren heeft Nieuwe Lijn het
werk van de bibliotheek nadrukkelijk
ondersteund. En dat blijven we doen.
Bibliotheken beperken zich allang niet
meer tot het uitsluitend uitlenen van
boeken. Steeds meer vervult het ook een
rol in de ontmoeting of het stimuleren van
kennisoverdracht. Ook wordt voor
ondersteuning gezorgd, zoals op het
gebied van laaggeletterdheid. Ook worden
lezingen georganiseerd, medewerking aan
zomerscholen verleend of
netwerkbijeenkomsten gehouden.

Bijvoorbeeld voor werkzoekenden die een
cv willen opstellen. Veel aandacht is er
voor de samenwerking met het onderwijs.
Nieuwe Lijn wil dat de bibliotheken nog
meer doordringen in de scholen. Want
deze verbinding is van grote waarde.
Dergelijke projecten kunnen wat Nieuwe
Lijn betreft rekenen op extra financiering.
Nieuwe Lijn vindt de fanfare en
harmonieorkesten van groot belang.
Tijdens evenementen en feest- en
herdenkingsdagen zijn zij er altijd. Zij
maken deze mogelijk. Ook zorgen zij voor
opleidingen van de muzikanten. Van het
nieuwe subsidiebeleid dreigen zij de dupe
te worden. Nieuwe Lijn zet zich met alle
kracht in om deze verenigingen meer
financiële armslag te geven.

Nieuwe Lijn wil de sterke positie van de bibliotheek als eerste cultuurvoorziening in onze
gemeente behouden en waar nodig versterken.
Nieuwe Lijn zet zich in om de financiële ondersteuning van fanfare en harmonieorkesten te
vergroten.

De nieuwe bibliotheek in het vernieuwde centrum van Vaassen
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Ruimtelijk
Verreweg het grootste gedeelte van de
gemeente Epe bestaat uit “buitengebied”.
Zoals landbouwpercelen en
natuurgebieden buiten de bebouwde
kommen. Dit buitengebied, in combinatie
met de centra en de woonwijken, maakt
onze gemeente aantrekkelijk. Het is een
mooi gebied om in te wonen en te werken.
Als onderdeel van de Veluwe ook
toeristisch een interessante streek. Het is
van groot belang dat deze fysieke ruimte
op een verstandige wijze wordt beheerd
en ontwikkeld.
Natuur en landschap worden steeds
minder bepaald door agrarische
activiteiten. Dit vanwege de opheffing van
de in oorsprong voorkomende
boerenbezigheden. Het landbouwbeleid

van Den Haag lijkt erop gericht dat er
zoveel mogelijk boeren moeten
verdwijnen. Dit mede vanwege de
stikstofproblematiek waarvoor juist deze
bedrijfstak verantwoordelijk wordt
gehouden. De overblijvende agrariërs
moeten steeds grotere bedrijven
verwerven om te kunnen overleven. Grote
arealen veranderen in natuurgebieden,
worden verschraald of vernat. Daarmee
verandert de aanblik van ons landschap
langzaam maar zeker.
Nieuwe Lijn wil de kwaliteit van het
huidige buitengebied behouden en
versterken. De vastgestelde
omgevingsvisie, zie hierna, is hiervoor het
uitgangspunt.

Nieuwe Lijn wil de kwaliteit van het huidige buitengebied behouden en versterken.

Natuurgebied Egelbeek / Korte Broek – Vaassen

Nieuwe Lijn - Visiedocument 2022-2026

Pagina 39

Omgevingswet
Een belangrijk en bekend ruimtelijk
instrument is dat van de
bestemmingsplannen. Hierin wordt
aangegeven wat er op een grond of in een
gebouw wel of juist niet is toegestaan.
Deze plannen zijn gebaseerd op de Wet
Ruimtelijk Ordening. wet wordt vervangen
door de Omgevingswet, die naar
verwachting in 2022 in werking treedt.
De Omgevingswet bundelt wetgeving en
regels voor ruimte, wonen, infrastructuur,
milieu, natuur en water. Daarmee vormt de
wet de basis voor de samenhangende
benadering van de fysieke leefomgeving.
Het gaat dan om een goede balans tussen
het benutten van de ruimte die we hebben,
en het beschermen ervan.
Bij een juiste uitvoering van de wet ziet
Nieuwe Lijn mogelijke voordelen. Er is
sprake van minder regels en het wordt
bovendien overzichtelijker. Er is ruimte
voor lokaal maatwerk. Ook komt er veel
meer ruimte voor initiatieven.
Omwonenden en belanghebbenden
worden eerder betrokken bij nieuwe
ontwikkelingen. Dit alles moet leiden tot
betere en snellere besluitvorming.
Vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn
hebben zich de laatste jaren goed verdiept
in deze nieuwe wetgeving. Echter, steeds
maar weer werd invoering ervan
uitgesteld. We kunnen dan ook geen
zekerheid bieden hoe het nu gaat. Ook zijn
er steeds meer geluiden te horen dat de
wet eerder vertragend gaat werken dan
dat hij snelheid oplevert.
Wel kunnen we zowel de mogelijke
voordelen als ook het grote nadeel
vermelden.

Het grote voordeel is zonder meer de
samenhang. Gemeenten hebben
belangrijke taken waar het gaat om nieuwe
woonwijken, industrieterreinen, klimaatmaatregelen, wegen, recreatieparken of
natuurgebieden. Deze moeten allemaal op
beperkte ruimte worden gerealiseerd. Dat
vraagt om heldere keuzen, veel
afstemming en burgerparticipatie.
Het grote nadeel is het hoge
verwachtingsniveau. Juist bij ruimtelijke
ontwikkelingen staan voor- en
tegenstanders snel tegenover elkaar.
Immers, iedereen vindt nieuwe woningen
belangrijk. Maar niet ten koste van mijn
uitzicht. Een zorginstelling is welkom, maar
ook in mijn villawijk? De vraag is of een
nieuwe wet deze bezwaren kan
wegnemen. Verondersteld wordt dat de
nieuwe aanpak tot meer begrip en minder
tegenstand gaat leiden. Nieuwe Lijn is
hiervan niet op voorhand overtuigd.

Nieuwe Lijn heeft bedenkingen bij de invoering van de zogenaamde Omgevingswet.
Ongerust zijn wij over de veronderstelde versnelling van procedures en de hoge
verwachtingen ervan.
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Omgevingsvisie “Natuurlijk goed leven”
De Omgevingswet verplicht gemeenten
een omgevingsvisie vast te stellen. Eind
2021 is dat in onze gemeente gebeurd. De
omgevingsvisie is een strategische,
integrale en lange termijnvisie over de
ontwikkeling van de fysieke leefomgeving
van de gemeente Epe. Het betreft een

breed scala aan thema’s, zoals wonen,
recreëren, werken, veiligheid, gezondheid,
duurzaamheid, klimaat, landschap,
cultuurhistorie en leefbaarheid. Bij de
totstandkoming van de visie zijn veel
inwoners betrokken geweest. Ook is de
gemeenteraad voortdurend geïnformeerd.

De omgevingsvisie kunt u hier lezen:
https://www.epe.nl/in-epe/nieuws_41625/item/raad-stelt-unaniem-omgevingsvisienatuurlijk-goed-leven-vast_43889.html

Landschap met windmolens (Foto: Cleantech Regio)
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Wonen
Ons land verkeert op dit moment in een
woningmarktcrisis. En ook in de gemeente
Epe is de volkshuisvesting volledig
vastgelopen. Belangrijke oorzaak daarvan
is het denken over wonen. Onder de
kabinetten Rutte is de volkshuisvesting
afgeschaft. De woningmarkt is daarvoor in
de plaats gekomen. Wonen is niet meer
een dak boven je hoofd. Maar een
verdienmodel voor beleggers, een
winstmachine voor een enkele generatie.
De lage rente én het ontbreken van
bouwcapaciteit breken ons nu op.
Het is nog maar 10 jaar geleden dat er
sprake was een enorme economische
crisis. Zakenbanken vielen om, de
aandelenbeurzen stortten in. Enorme
werkloosheid en bezuinigingen tot gevolg.
Veel gemeenten kwamen miljoenen tekort
op hun Grondbedrijf. Duur aangekochte
gronden waren nog maar weinig waard. De
provincie Gelderland verplichtte de regio
‘s, ook die waarvan Epe deel uitmaakt, om
de plancapaciteit te verminderen. Dit
betekende dat kantklare
bestemmingsplannen niet mochten worden

uitgevoerd. Huizen stonden “onder water”:
de hypotheekschuld was groter dan de
verkoopwaarde. Als de woningen al
verkocht werden, soms stonden ze jaren te
koop.
Ook in de huursector was het kommer en
kwel. Het Rijk legde de woningcorporaties
zware eisen op, zowel financieel als met de
toewijzing. Miljarden moesten de
woningcorporaties aan het Rijk afdragen
als Verhuurdersheffing. Ook woonstichting
Triada in onze gemeente betaalde deze
strafbelasting aan Den Haag. Dit geld kon
niet meer besteed worden aan nieuwbouw,
renovatie of verduurzaming van de
bestaande huizen. Sociale woningbouw
was alleen nog beschikbaar voor de kleine
groep woningzoekenden die precies
binnen de financiële grenzen vielen. Het
beperkte aanbod zorgt nog steeds voor
lange wachtrijen. Veel mensen vallen
buiten de boot. Ze verdienen te veel voor
een sociale huurwoning. Maar te weinig
voor een koopwoning of de dure,
particuliere huursector.

Sociale huurwoningen Triada – van Riebeeckstraat / Woestijnweg Vaassen
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Ingrijpen in de woningmarkt
Uiteraard moeten we alle mogelijkheden
onderzoeken en aangrijpen om tot
versnelling van woningbouw te komen.
Maar ook kijken hoe de schaarste zo goed
mogelijk wordt verdeeld, zoals door de
zelfbewoningsplicht. Veel politieke
partijen, ook in Epe, leggen daarop de
nadruk.
Dat soort maatregelen worden door ons
zeker ondersteund. Naast deze
zelfbewoningsplicht willen we ook dat het
zogenaamde anti-speculatiebeding wordt
ingevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat
de eerste bewoner van een nieuw huis na
korte tijd er met de winst vandoor gaat.
Een anti-speculatiebeding van bijvoorbeeld
drie jaar voorkomt dit.
Ook vinden wij het belangrijk dat er goed
wordt gekeken naar de verdeling over de
woningcategorieën. Ontwikkelingen bij
nieuwbouw waarbij 30% goedkoop moet

zijn bijvoorbeeld tot € 225.000. Een
tussencategorie van 40 % middelduur 1 tot
€ 275.000 en middelduur 2 tot € 325.000.
Het laatste deel van 30% kan dan vrij
worden gelaten. Hierdoor ontstaat er in
nieuwbouwprojecten ook een gezonde mix
van woningen.
In 2014 heeft onze overheid de toevoeging
sociaal of economisch gebonden
geschrapt, hierdoor was het niet meer
mogelijk om jongeren uit onze gemeente
voorrang te geven bij het verkrijgen van
een woning. Iedereen uit heel Nederland
kon zich overal vestigen. De regering wil
dit nu aanpassen en de gemeenten weer
meer zeggenschap te geven over woningen
tot € 325.000. Wat Nieuwe Lijn betreft
een goede start om onze jongeren weer
aan een woning in hun eigen dorp te
helpen. Maar de grote vraag is of dit echt
zal helpen.

Ontwikkelingslocatie Oosterhof-Zuid Vaassen
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Doe wat nu al kan
Nieuwe Lijn vindt dat vooral moet worden
gekeken wat we nu al kunnen uitvoeren.
De gemeente Epe mag de komende jaren
meer dan 1.000 woningen bouwen.
Ongeveer 500 daarvan zijn al in harde
(snel uitvoerbare) plannen vastgelegd.
Toch zien we nauwelijks voortgang.
Nieuwe Lijn dringt eropaan dat dit wel
gebeurt. In 2022 kunnen honderden
woningen in Vaassen en Epe worden
gebouwd. De jaren daarna zijn ook Emst
en Oene aan de beurt.
De Woonagenda of
woningbouwprogrammering is belangrijk
hulpmiddel. Het geeft inzicht hoe over een
langere periode de woningen worden
verdeeld. Zowel op welke locaties, maar
ook in de categorieën en prijsklassen: koop
en huur, goedkoop en duur. Daarnaast
worden doelgroepen aangegeven, zoals
starters of doorstromers, jongeren en
ouderen, mensen met zorgvragen en
nieuwkomers. Nieuwe Lijn stelt voor dat
de gemeenteraad eenmaal per jaar een
beslissing neemt over de actualisatie
daarvan. Dan kan snel en adequaat worden
gehandeld in deze snel veranderde tijd.
Nieuwe Lijn is ook voorstander van het
realiseren van woningen voor ouderen die
voorzien zijn van de nieuwste
ontwikkelingen. Door toepassing van
digitale mogelijkheden en moderne
technieken kunnen ouderen langer en
veiliger zelfstandig blijven wonen.

Ook nieuwe woonconcepten en
particuliere initiatieven op dit gebied
ondersteunt Nieuwe Lijn volledig. Op dit
moment zijn inwoners van Vaassen bezig
met de ontwikkeling van een kleinschalige
woongemeenschap voor ouderen. Onder
de naam SprenghenParc wordt dit initiatief
verder uitgewerkt. Het project bevindt zich
in de afrondende fase van ontwikkeling.
Een goede inpassing in de omgeving is
belangrijk. Evenals een goede inbreng van
de buurt. Maar dergelijke plannen kunnen
zeker rekenen op de steun van Nieuwe
Lijn.
Nieuwe Lijn blijft zich hard maken voor
voldoende starterswoningen, goede
ouderenhuisvesting en betaalbare
huurwoningen.
Ten slotte stelt Nieuwe Lijn dat er veel
meer aandacht moet zijn voor de
bestaande woningvoorraad. Immers,
bijbouwen is belangrijk en zeer
noodzakelijk. Maar de huidige woningen
vormen de kern van het woningbezit,
zowel particulier en bij de verhuurders.
Juist in de huidige woningvoorraad is veel
winst te behalen waar het gaat om
toewijzing, doorstroming en
verduurzaming. Op dit punt wil Nieuwe
Lijn een gemeentelijk offensief: een
samenhangende visie hoe hiermee om te
gaan. En een overzicht van (stimulerings)
regelingen om dit te bevorderen.

Nieuwe Lijn vindt dat de gemeente Epe versneld de bestaande woningbouwplannen moet
uitvoeren. Nu al kunnen de komende jaren meer dan 1.000 woningen worden gebouwd.
Nieuwe Lijn blijft zich hard maken voor voldoende starterswoningen, goede
ouderenhuisvesting en betaalbare huurwoningen.
Wij stellen dat moet worden ingegrepen in de woningmarkt met maatregelen als een
zelfbewoningsplicht, een anti-speculatiebeding en soortgelijke acties.
Eigen woningzoekenden dienen met voorrang te worden behandeld.
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Regionale Energie Strategie (RES)
Onze overheid heeft bepaald dat
Nederland in 2050 energieneutraal moet
zijn. Dat geldt dus ook voor de gemeente
Epe. Het is onderdeel van internationale
Klimaatakkoorden en afspraken. Het doel
van het Klimaatakkoord is een
vermindering van broeikasgassen met 49%
in 2030 en met 95 tot 100% in 2050.
Samen met de andere gemeenten uit onze
regio moeten we aangeven hoe we dat
gaan bereiken. Hoe wij schone energie
gaan opwekken door middel van
windmolens en zonneparken. En hoe wij
onze CO2-uitstoot gaan beperken.
De vervuilende, fossiele brandstoffen,
zoals olie en gas, moeten we vervangen
door schone energiebronnen als zon en
wind. Dat noemen we energietransitie. Het
verdwijnen van de fossiele brandstoffen
heeft ook als voordeel dat het een positief
effect heeft op onze gezondheid, veiligheid
en gunstig is voor onze natuur. Maar
nadelen zijn er natuurlijk ook. Zoals de
lelijke windmolen of uitzicht verpestende
zonneparken.
Nieuwe Lijn heeft zich de afgelopen jaren
intensief beziggehouden met deze
energietransitie. Het is heel belangrijk
omdat we nu een nieuwe koers moeten
bepalen richting toekomst. Onze kinderen
en kleinkinderen verdienen het dat we
onze aarde bewoonbaar en leefbaar
houden. Daarvoor moeten wij ons inzetten,
al is onze bijdrage soms ook nog zo klein.
Nieuwe Lijn vindt dat onze inspanningen
realistisch moeten zijn. Dat het niet de
grote buitenlandse investeerders moeten
zijn die er met de centen vandoor gaan.

Juist onze eigen inwoners zelf moeten
meeprofiteren van de inzet die we plegen.
Bijvoorbeeld door lagere energiekosten en
financiële ondersteuning bij de
verduurzaming van de eigen woning. Of
door het mede-eigenaarschap van een
lokale energiecorporatie.
Nieuwe Lijn denkt de energietransitie te
bereiken met de navolgende aanpak en
volgorde. Plaats zonnepanelen op de daken
van onze woningen. Uiteraard voor zover
die mogelijk is vanwege de ligging. De
zonatlas https://www.zonatlas.nl/start/
kan hierbij behulpzaam zijn. Particuliere
eigenaren kunnen ook aansluiten bij een
buurtcollectief, zoals Energie Coöperatie
Epe (https://ecepe.nl/)
Plaats zonnepanelen op de daken van de
bedrijven, uiteraard voor zover dit mogelijk
is. Hierbij kan in de eigen behoefte worden
voorzien. De extra energie kan
bijvoorbeeld worden gedeeld met andere
bedrijven. Ook andere vormen van
energieverdeling, zoals bijvoorbeeld met
restwarmte van productiebedrijven, heeft
onze aandacht. Ook verenigingen, scholen
en wijkgebouwen willen we hier graag bij
betrekken. Een goed voorbeeld is de
manege aan de Laan van Fasna in Vaassen,
alwaar 1.400 zonnepanelen zijn
aangebracht.
Plaats zonnepanelen langs de A50.
Snelwegen hebben al een enorme ingreep
gemaakt op natuur en landschap. Benut
deze locaties voor dit dubbelgebruik De
panelen kunnen ook dienstdoen als
geluidsscherm ten behoeve van de
omwonenden.

Nieuwe Lijn is geen voorstander van het plaatsen van grote zonneparken op
landbouwgronden.
Nieuwe Lijn is evenmin voorstander van grote windmolens in onze gemeente. Als wij hiertoe
gedwongen worden dan is de plaatsing hiervan langs de A50 of op plekken waar
grootgebruikers zijn, zoals industrieterreinen, te overwegen.
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Verkeer en Vervoer, Verkeersveiligheid, Fiets, Mobiliteit
De voorgaande jaren heeft de gemeente
samen met bewoners en belanghebbenden
veel wijkverkeersplannen opgesteld. Het
doel hierbij was de verkeersveiligheid te
verbeteren. Vaak door de snelheid te
verlagen. Of het parkeren van auto ’s goed
te regelen. Ook is er veel geïnvesteerd in
aanpassingen van kruispunten of de
schoolomgevingen. Er is gewerkt aan de
aanleg van fietspaden of het verbeteren
van routes. Nieuwe Lijn vindt dat deze
succesvolle aanpak de komende periode
moet worden voortgezet. Een nieuw
mobiliteitsplan kan hierin voorzien. Daar

wordt in de komende bestuursperiode aan
gewerkt.
Toch kan geen enkel gemeentelijk beleid
alle problemen oplossen, laat staan
meteen. Gevaarlijke situaties bij school
worden regelmatig door de ouders van de
schoolgaande kinderen zelf veroorzaakt.
En hard rijden in de buurt gebeurt dikwijls
door de wijkbewoners zelf. De roep om
flitspalen, meer politie e.d. is dan meestal
zinloos. Verkeersdeelnemers moeten ook
zelf hun eigen gedrag daarin betrekken.
Niet zelden zijn zij de oorzaak én de
oplossing van verkeersproblemen.

Uit de krant van 100 jaar geleden:
Vaassen – 3 april 1921. Op zondag 3 april bekeurde
veldwachter Leenhouts een groot aantal automobilisten en
motorrijders omdat zij de snelheid van het dorp Vaassen
niet hadden nageleefd.

Foto: Museum Vaassen Historie
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Mobiliteit
Wij hechten aan een planmatige aanpak
van knelpunten. Een mobiliteitsplan zorgt
voor overzicht. Het geeft de noodzaak van
ingrepen aan, maar ook de prioritering.
Bovendien komt het zorgvuldig en
samenhangend tot stand. Vaak in nauw
overleg met omwonenden en deskundige
plaatselijke vrijwilligers van organisaties,
zoals Veilig Verkeer Nederland en de
Fietsersbond. Daar waar mogelijk moet de
inbreng van deze organisaties optimaal
worden benut. Hun ideeën zijn vaak
realistisch en praktisch van aard. Hun
aanbevelingen moeten wat Nieuwe Lijn
betreft ook worden betrokken in de
uitvoering van werkzaamheden.

Ondanks de planmatige aanpak moet er
ruimte zijn om in te spelen op onverwachte
of nieuwe ontwikkelingen op het gebied
van mobiliteit. We denken aan de enorme
opmars van elektriciteit in het verkeer.
Voor de fietsers betekent dit bijvoorbeeld
meer aandacht voor de hogere snelheden
die gehaald worden. Of voor de noodzaak
om nog meer laadpunten te realiseren,
zoals dat nu ook voor de auto ’s het geval.
De komende periode moet de gemeente
echt een inhaalslag gaan maken om meer
laadpalen voor elektrische auto ’s te
realiseren. Dit dient zowel in de centra als
ook in de wijken plaats te vinden.

Nieuwe Lijn bepleit een grotere inbreng en invloed van deskundigen organisaties als Veilig
Verkeer Nederland en de Fietsersbond bij mobiliteitsvraagstukken.
De gemeente Epe dient veel meer mogelijkheden te bieden en actiever te zijn waar het gaat om
het opladen van elektrische auto ’s en fietsen.
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Fiets
Nieuwe Lijn bepleit al vele jaren de
aandacht voor met name veilige
fietsoversteken. Denk hierbij aan de Laan
van Fasna (in de bocht bij de manege), de
Eekterweg, de Stationsstraat in Vaassen en
de Spoorstraat in Emst. De eerste twee
knelpunten maken mogelijk onderdeel uit
van de ‘vlotte en veilige fietsroute’ tussen
Apeldoorn en Epe. Nieuwe Lijn dringt
eropaan dat dit de komende jaren tot
uitvoering komt.

In dit kader worden veel fietspaden in de
komende periode op een hoger niveau
worden gebracht. Dit ten gunste van al
onze fietsende inwoners/scholieren als ook
de fietsende recreanten. Aandacht hierbij
voor de breedte van deze fietspaden, de
keuze van materialen en de
passeerbaarheid. Verder bepleit Nieuwe
Lijn de modernisering van de Emsterweg in
Vaassen vanaf de rotonde bij de
Zwarteweg tot aan het kruispunt de Valk.

Nieuwe Lijn kiest ervoor om zo snel mogelijke een veilige fietsoversteek (ondertunneling) te
realiseren bij de Laan van Fasna in Vaassen (bij de manege).
Nieuwe Lijn wil een verbeterslag van de fietspaden in onze gemeente, zowel voor forensen als
ook voor de recreatie.
Nieuwe Lijn wil bij voorrang de Emsterweg in Vaassen moderniseren.

Openbaar vervoer
Een goed bereikbaar en toegankelijk
openbaar en doelgroepen vervoer vraagt
voortdurend om aandacht. De inbreng van
de gemeente lijkt hierbij gering. Dit omdat
de aanbesteding hiervan veelal op
provinciaal of regionaal niveau plaatsvindt.
Dit vraagt van de gemeente een grote
alertheid en ook kennis die dan kan
worden ingezet. Immers, bij klachten of
problemen zijn onze reizigers de dupe.

Denk bijvoorbeeld aan de missers bij het
leerlingenvervoer.
Het toenemende aantal bezorgdiensten in
de woonwijken is een ontwikkeling die
enkele jaren geleden nog niet was
voorzien, maar wel hoogst actueel is. De
vraag is of dit op termijn houdbaar is en
blijft of dat ingrijpen nodig zijn. Op dit
moment is nog onduidelijk of en hoe dat
moet.

Nieuwe Lijn wil een actievere inbreng van het gemeentebestuur bij het Openbaar Vervoer in
onze gemeente.
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Vliegveld Lelystad en Teuge
Al jaren wordt gesproken over de opening
van vliegveld Lelystad in de provincie
Flevoland. Een vliegveld dat vooral
bedoeld is voor vakantievluchten om
Schiphol te ontlasten.
De opening wordt steeds uitgesteld door
het ontbreken van vergunningen, de te
verwachten overlast en de vele tegenstand
van actiegroepen en gemeenten. Ook
onze gemeente gaat de gevolgen van dit
vliegveld ondervinden. Dit vanwege het
zogenaamde laagvliegen over onze regio,
de uitstoot van allerlei stoffen en de
geluidsoverlast. Nieuwe Lijn is tegen de
ingebruikname van het vliegveld. Dit
omdat er geen enkele duidelijkheid is over
de gevolgen voor onze inwoners.
Bovendien wordt de juistheid van de

ingebrachte informatie en de eerlijkheid
van de gevolgde procedures door
deskundigen betwijfeld.
Ook de uitbreiding van vliegveld Teuge,
nabij Apeldoorn, wordt door Nieuwe Lijn
kritisch gevolgd. Wij hebben dit onderwerp
de laatste jaren heel vaak aan de orde
gesteld. Wij verwachten vooral door de
toename van paravluchten en
vliegbewegingen een aanzienlijke overlast
voor met name het dorp Vaassen en de
buitengebieden. Zolang niet duidelijk is hoe
dit wordt voorkomen of wat de gevolgen
zijn wij tegen de vermeerdering van
mogelijkheden.

Nieuwe Lijn is tegen de opening van vliegveld Lelystad en de uitbreiding van vliegveld Teuge
vanwege de toenemende overlast die dit met zich meebrengt voor onze inwoners.

Lelystad Airport (Foto: DvhN)
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Duurzaamheid en Milieu
In de afgelopen jaren is er veel te doen
geweest over het afvalbeleid van de
gemeente Epe. De inwoners vullen de
grijze container voor het restafval te vaak
en te veel. Zeker in vergelijking met
andere gemeenten. Een nieuw systeem is
daarom ingevoerd. Kern hierbij is dat
grijze container minder vaak aan de weg
wordt gezet, en andere afvalstromen
vaker. Betere scheiding door de inwoners
zelf is daarbij het uitgangspunt. De
gedachte erachter is dat restafval moet
worden voorkomen en hergebruik van
grondstoffen wordt bevorderd.
Het is nog te vroeg om de resultaten in
volle omvang te kunnen beoordelen. Maar
vooral de financiële prikkel lijkt te helpen.
Nieuwe Lijn bepleit in 2022 een kritische
evaluatie van het grondstoffenbeleidsplan
uit 2020, zodat eventuele aanpassingen
snel kunnen plaatsvinden.

Ook het gemeentelijk Watertakenplan en
het beleidsplan Openbare straatverlichting
is behoorlijk recent. Nieuwe Lijn heeft met
deze plannen ingestemd. Maar ook hier
bepleiten we een voortdurende monitoring
van de uitvoering en ontwikkelingen.
De duurzaamheidsnota en het daaruit
voortvloeiende profiel zijn gedateerd,
respectievelijke uit 2010 en 2013. Nieuwe
Lijn wenst een snelle actualisering hiervan.
Immers, de ontwikkelingen gaan zo snel en
juist de samenhang van zaken is van
belang. Nu zijn verschillende
duurzaamheidsonderwerpen in de
Omgevingsvisie en de RES opgenomen.
Ook zien we veel onderwerpen
terugkomen in de agenda van de
Cleantechregio of bij de verduurzaming
van industrieterreinen. De gemeente Epe
kent inmiddels een energieloket en coaches. Er is steeds meer aandacht voor
de circulaire economie.

Nieuwe Lijn wil een zo snel mogelijke actualisatie van een integraal gemeentelijk
duurzaamheidsbeleid. Het is nu te gedateerd (2010) en versnipperd over te veel verschillende
beleidsterreinen.
Nieuwe Lijn bepleit in 2022 een kritische evaluatie van het grondstoffenbeleidsplan uit 2020,
zodat eventuele aanpassingen snel kunnen plaatsvinden.

Zonnepanelen op daken – Retiefstraat Vaassen
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Economie en Bedrijvigheid
Onze gemeente beschikt over een keur
van grote bedrijven, kleinere
ondernemingen en zelfstandigen zonder
personeel. Door de economische crisis is
in de voorbijgaande jaren veel van hen
gevraagd. Vervolgens kregen we vanaf
2020 te maken met de coronacrisis.
Duidelijk is dat dit ook grote invloed heeft
op de lokale economie en de horeca.
Dankzij ondersteuning door
Rijksregelingen en lokale besluitvorming
zijn de meeste ondernemers er gelukkig in
geslaagd om hun zaken overeind te
houden. Anderen hebben tijdig of tijdelijke
maatregelen genomen om door te kunnen
gaan. Verwacht wordt dat Covid-19, en
alle varianten daarop, de samenleving nog
lang in zijn greep houdt. De
ondernemerszin en de veerkracht van
iedereen, werkgevers en werknemers,
verdient veel waardering.
De gemeente en de lokale politiek hebben
een beperkte invloed op de economische
ontwikkelingen. Wij moeten faciliterend en
ondersteunend zijn. Dienen zorg te dragen
voor een goed ondernemersklimaat. We
moeten ruimte geven aan bedrijvigheid.
Maar het zijn de ondernemers afzonderlijk,
en via hun organisaties collectief, die
medebepalend zijn voor het succes van
hun bedrijven en winkels.
De rol en taak van de plaatselijke overheid
ziet Nieuwe Lijn vooral in het realiseren

van een vitale gemeenschap, een
uitnodigende omgeving en een
verbindende overheid.
In een vitale gemeenschap is het prettig
wonen en werken. De jonge mensen die
hier wonen gaan hier, of in de buurt, naar
school. Opleidingen en stageplekken zijn in
de nabijheid beschikbaar. Arbeidsplaatsen,
op alle niveaus, zijn ruim voor handen.
In een uitnodigende omgeving is sprake
van aantrekkelijke dorpscentra. Er is een
goed voorzieningenniveau, een
evenwichtige woningmarkt en een royaal
aanbod van sportieve en culturele
mogelijkheden. Dit bindt de eigen
inwoners. Het is ook uitnodigend voor
anderen om hiernaartoe te komen. Zowel
om te wonen, te werken of te verblijven.
Het is van groot belang is om de
economische – en fysieke structuur – te
behouden en te versterken. Dit is bij
uitstek een taak voor de overheid.
Afstemming tussen gemeente en
belanghebbende ondernemersverenigingen
en bedrijvenkringen blijft noodzakelijk.
Binnen de gemeentegrenzen bevinden zich
een groot aantal prachtige bedrijven.
Sommige al tientallen jaren oud,
internationaal georiënteerd, met
honderden werknemers en op enorme
bedrijfsoppervlakten.

Nieuwe Lijn vindt het van groot belang om de economische – en fysieke structuur – te
behouden en te versterken. Dit is bij uitstek een taak voor de overheid. Afstemming tussen
gemeente en belanghebbende ondernemersverenigingen en bedrijvenkringen blijft
noodzakelijk.
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Midden- en kleinbedrijf
Belangrijke dragers van de nationale- en
lokale economie zijn de bedrijven in het
midden- en kleinbedrijf. In het MKB wordt
veel omgezet en uiteindelijk werken hier,
gezamenlijk, de meeste mensen! Deze
bedrijven hebben tot 250 werknemers en
de lokale economie draait hier voor een
belangrijk deel op.
Het gaat om een grote verscheidenheid
aan bedrijvigheid. Ze zijn te vinden in alle
sectoren. Niet zelden zijn het onbekende
ondernemingen op onze
bedrijventerreinen. Ze vallen minder op dat
de bouwbedrijven, die letterlijk aan de weg

timmeren. Of de winkels die we wekelijks
bezoeken. Maar ze zijn van groot belang
voor onze plaatselijke economie. De
werkgelegenheid, de belastingopbrengsten,
de deelname aan tal van
ondernemersverenigingen, als sponsor van
onze lokale sport- en culturele instellingen.
Aandacht, ondersteuning en betrokkenheid
van het gemeentebestuur is van groot
belang. Evenals daar waar mogelijk het
faciliteren van deze bedrijven in hun
ontwikkeling, opleidingsbehoefte of
arbeidspotentieel.

In de Economische Visie van de gemeente Epe is aandacht besteed aan het MKB van onze
gemeente. Nieuwe Lijn wil dat jaarlijks gerapporteerd wordt over de voortgang van de
uitvoering hiervan.
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Winkelvoorzieningen
Gelukkig zijn alle vier de kernen in de
gemeente Epe nu nog kwalitatief op orde.
Ieder in eigen omvang en voor de eigen
doelgroep zijn ze aantrekkelijk. De
kernwinkelgebieden zijn compact en goed
bereikbaar. Parkeerruimte is voldoende
voorhanden, regulering niet nodig.
Belangrijk aandachtspunt is en blijft de
openbare ruimte in de winkelgebieden.
Deze moeten schoon, heel en veilig zijn.
Maar ook toegankelijk en obstakelvrij.
Hier ligt een taak voor de overheid en de
ondernemers.
Door onder andere het veranderende
aankoopgedrag van consumenten,
bijvoorbeeld vanwege webshops op
internet, staan de traditionele
winkelgebieden onder druk. Er is altijd
sprake van enige, gezonde leegstand. Maar
wanneer deze blijvend is en zich uitbreidt
wordt dit zorgelijk. De coronaperiode heeft
dit geen goed gedaan. In de vastgestelde
omgevingsvisie is aangegeven hoe de

toekomst van de beide dorpscentra eruit
moeten komen te zien. Ook heeft de
gemeente een economische visie met een
actieprogramma. Hierin worden door de
gemeente met de ondernemers gewerkt
aan de vitale dorpscentra en de verdere
doorontwikkeling daarvan.
Een belangrijke rol is daarbij weggelegd
voor een te benoemen centrummanager.
Deze functionaris wordt de spil tussen de
ondernemers, pandeigenaren en de
gemeente. Het gaat dan om onderwerpen
als tegengang van leegstand, zorgen voor
goede invulling van winkels. Maar ook
verplaatsing van winkels, herbestemming
van panden of knelpunten. Kortom, het
versterken van de kernwinkelgebieden in
Vaassen en Epe, waarbij de Hoofdstraat in
Epe het grootste zorgenkindje is. Nieuwe
Lijn verwacht snelle en zichtbare resultaten
van deze functionaris.

Nieuwe Lijn wil dat de kernwinkelgebieden in Vaassen en Epe aantrekkelijk blijven. Een
centrummanager dient snelle en concrete resultaten te boeken voor het behoud en
versterken hiervan.

Winkelgebied Dorpsstraat - Vaassen
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Industrieterreinen
Onze gemeente kent een tweetal grote
industrieterreinen, te weten Eekterveld in
Vaassen en Kweekweg in Epe. Daarnaast
kent onze gemeente nog een aantal
verspreide terreinen, zoals die van Royal
Vaassen (Vaassen Flexible Packaging) aan
de Dorpsstraat in Vaassen of de VMI in
Zuuk.
Nieuwe Lijn vindt het van het grootste
belang dat de bedrijven op deze terreinen
zich kunnen blijven ontwikkelen ook al
vraagt dit vaak maatwerk. Bijvoorbeeld

vanwege beperkende milieuwetgeving,
nabijheid van woningen of
verkeersproblemen. Goed (voor)overleg
met buurt, gemeente en provincie is
daarom absoluut noodzakelijk om in een
later stadium teleurstelling te voorkomen.
Om voldoende mogelijkheden voor
uitbreiding te behouden bepleit Nieuwe
Lijn snelle uitbreiding van Industrieterrein
Eekterveld in Vaassen. De gronden voor de
vergroting van dit terrein, Eekterveld IV,
zijn al in het bezit van de gemeente.

Nieuwe Lijn blijft snelle uitbreiding van industrieterrein Eekterveld IV nastreven.

Industrieterrein Eekterveld (achtergrond) – Uitbreidingslocatie Eekterveld (voorgrond)
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Recreatie en Toerisme
In 2013 heeft de wethouder van Nieuwe
Lijn mede aan de wieg gestaan voor de
Stichting Promotie Gemeente Epe, de
SPGE. De SGPE zorgt voor de verbinding
tussen de centrumwinkeliers, de
recreatieondernemers en evenementenorganisatoren en richt zich op afstemming,
aanjagen en stimuleren van activiteiten. In
2017 is hieruit het Toeristisch Profiel
voortgekomen: 100% Wildgarantie op de
Veluwe. Kern hiervan is dat de gemeente
in alle variatie veel te bieden heeft voor
onze inwoners en de toeristen die hier
verblijven. Nieuwe Lijn heeft van harte
ingestemd met het Toeristisch Profiel,
zoals dat is vastgesteld.
Nieuwe Lijn heeft vanaf het begin ingezet
voor de financiële ondersteuning van deze
organisatie. Dit vanwege het grote belang
van Recreatie en Toerisme voor de
gemeente. Maar ook vanwege het
vrijwilligerskarakter van de organisatie. En
het waarborgen van de uitvoering van het
programma 100% Wildgarantie. Inmiddels
heeft de organisatie de nodige,
toekomstgerichte vervolgstappen gezet. In
het meerjarenplan 2022 – 2025 wordt

ingezet op het nieuwe thema: “Van 100%
wild naar 200% gewild.” In plaats van
promotie gaat de organisatie zich meer
richten op marketing en online
aanwezigheid. Een verstandige en
begrijpelijke ontwikkeling die kan rekenen
op de steun van Nieuwe Lijn.
Daarnaast is ook Visit Veluwe actief. Deze
organisatie zorgt voor marketing en
promotie van de Veluwe als regio. In 2020
werden bijna 1,6 miljoen overnachtingen
op de Veluwe geregistreerd. Een dalend
aantal, vanwege corona. Epe telde dat jaar
621.000 overnachtingen. De jaren voor
corona waren dat gemiddeld 750.000
overnachtingen.
Veel van de toeristische activiteiten en de
aandacht daarvoor zijn van oudsher gericht
op het dorp Epe. Nieuwe Lijn blijft
bepleiten dat toeristische informatie en
recreatieve voorzieningen ook nadrukkelijk
in Vaassen en Emst beschikbaar blijven. Dit
gelet op de vele evenementen die hier
worden georganiseerd. En de campings en
overnachtingsmogelijkheden die in deze
beide dorpen aanwezig zijn.

Nieuwe Lijn ondersteunt een beheerste ontwikkeling van het toerisme in onze gemeente, zoals
voorgesteld door de Stichting Promotie Gemeente Epe: Van 100% wild naar 200% gewild.
Nieuwe Lijn blijft bepleiten dat toeristische informatie en recreatieve voorzieningen ook
nadrukkelijk in Vaassen en Emst beschikbaar blijven.
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Vitale Vakantieparken
Elf Veluwse gemeenten, waaronder de
gemeente Epe, werken sinds 2013 met de
provincie Gelderland samen specifiek op
het gebied van de vakantieparken. In dit
programma gaat het om 500 parken, in de
gemeente Epe zijn dat 23.

voor een volgende generatie eigenaren is
voort te zetten. Parken waar geen
uitwassen voorkomen, zoals criminaliteit,
permanente bewoning of illegale
huisvesting en uitbuiting van
arbeidsmigranten.

Doel is de recreatieve koppositie van de
Veluwe verder versterken. Door te
bouwen aan duurzame en
toekomstbestendige vakantieparken. Waar
het voor de gasten prettig is en die voor de
eigenaar financieel gezond zijn. Parken die
passen in de omgeving en die een goede
bezettingsgraad hebben. Vakantieparken
waar gasten graag terugkomen. En die ook

Nieuwe Lijn ondersteunt dit project. Wij
vinden het van belang dat onze
vakantieparken en campings benut worden
waarvoor ze zijn bedoeld. Het is goed dat
levensvatbare parken optimaal worden
ondersteund en gefaciliteerd. Maar ook dat
vakantieparken die niet meer te
exploiteren zijn verdwijnen, zoals dat bij de
Beekhorst in Epe gebeurde.

Nieuwe Lijn ondersteunt het programma Vitale Vakantieparken om levensvatbare
recreatieterreinen te faciliteren in een toekomstgerichte ontwikkeling.

Vakantiepark De Beekhorst – Epe (Foto: NOS)
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Onze Kandidaten
Kandidatenlijst Nieuwe Lijn: sterk vernieuwd maar zeer vertrouwd
Nieuwe Lijn gaat onder aanvoering van de huidige fractievoorzitter Albert Vos
(1957) de verkiezingen in. De lijsttrekker is er trots op dat een grote groep
mensen de schouders er gezamenlijk onder gaat zetten om onze inwoners in
de gemeenteraad van Epe te vertegenwoordigen: “Onze lijst bevat op de 6
verkiesbare plaatsen ervaren raadsleden, maar we presenteren ook
nieuwkomers. Een mooie combinatie van oud en jong, ervaren mensen en
debutanten, inwoners uit Vaassen en Emst.”
1. De lijstaanvoerder Albert Vos (1957) is inmiddels een ervaren raadslid en op dit moment
ook fractievoorzitter. Nu met zelfgekozen prepensioen en daarom voldoende tijd voor de
tijdrovende functie. Vooral ook bekend van zijn inzet voor Cavente Kinderdorp Vaassen,
waarvan hij in 1982 medeoprichter was en eerder bestuurslid van Kinderopvang Nijntje. “Ik
heb Nieuwe Lijn met de paplepel ingegoten gekregen: mijn ouders waren in de beginjaren de
ophalers van de donateursgelden.”
2. Monique Zweekhorst (1978) was de afgelopen periode bestuurslid en fractievolger van
Nieuwe Lijn, maar is inmiddels gemeenteraadslid. In het dagelijks leven is zij medewerker
marketing, communicatie en coöperatie bij Rabobank. Grote inzet in het verenigingsleven
van Vaassen, onder meer voor ondersteuning bij evenementenorganisatie van de
ondernemersvereniging Vaassen, redactielid/tekstschrijver van Vaassen Actief en voorheen
als voorzitter Roefelstichting Vaassen. Wil liever een bijdrage leveren tot verbetering dan
alleen maar wat roepen. “Als geboren Vaassense heb ik een zeer warm hart voor Vaassen.”
3. Kenan Aldemir (1959) geboren in Ankara, maar getogen in Vaassen. Inmiddels vanaf
2010 gemeenteraadslid van Nieuwe Lijn, daarvoor 6 jaar bestuurslid. Manager
Planner/Assistent-coördinator bij SDD BV in Emst. Bruggenbouwer tussen de Nederlandse
en Turkse gemeenschap in onze gemeente. Beëdigd tolk, sociaal betrokken bij cliëntenzorg,
Vluchtelingenwerk en bestuur van Sultan Ahmet moskee Vaassen. “Ik blijf me inzetten voor
een beter leven en woningen, met name voor onze jeugd. En voor de goede zorg voor onze
ouderen.”
4. Oscar van Schaverbeke (1959) al meer dan 40 jaar (bekende) Vaassenaar. In dagelijks
leven werkzaam in de Makelaardij in Onroerende Zaken. In die sector ook op landelijk niveau
bestuurlijk zeer actief geweest. In Vaassen eerder voorzitter van TC De Kouwenaar, nu nog
in enkele commissies zitting. Kent Vaassen en Nieuwe Lijn; vader was eerder bestuurslid.
Wil kennis en ervaring inzetten om de woningbouw aan te pakken. “Mijn drive is de
tegenstelling in Epe te verminderen en de procedures te versnellen.”
5. Linda Rodijk (1990) geboren en getogen in Vaassen. Nu nog bestuurssecretaris en
fractievolger van Nieuwe Lijn. Is leerkracht van de Krugerstee in Vaassen. Zeer actief voor
en betrokken bij Korfbalvereniging Regio ’72 en Oranjevereniging Gortel-Niersen-’t Loo. Is
zeer bevlogen: “Ik heb overal wel lijntjes lopen en ben trots dat mijn grootouders hier nog
met veel plezier mogen wonen. Ik geloof in de kracht van Nieuwe Lijn, ik geloof in lokaal en
ik geloof in ons, de bevolking.”
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6. Dion Scholten (1991) afkomstig uit Vaassen, maar woonachtig in Emst. Al jaren actief als
bestuurslid en penningmeester voor onze partij. Werkt als Coördinerend werkbegeleider bij
Philadelphia Zorg in Apeldoorn. Op 20-jarige leeftijd al bestuurslid bij Regio ’72, is daar nu
secretaris. Bestuurslid van de Oranjecommissie van Vaassen en interim-bestuurslid bij de
Hezebrink in Emst. Weet van nabij wat er in Emst leeft en speelt. “Doe waar je energie van
krijgt. Voor mij is dat bijdragen aan de maatschappij! In Apeldoorn door mijn werk en in de
gemeente Epe doe ik dat met mijn vrijwilligerswerk.”
7. Björn de Vries (1997) woont in Vaassen en ging hier naar school. Zat op jonge leeftijd in
de activiteiten- en de feestcommissie van de RSG in Epe. Bij s.v. Vaassen o.a. bestuurslid
sponsoring en PR. Combineert een universitaire studie met werk in de IT als Proces
Ontwerper. Ziet zichzelf als leergierige nieuwkomer, maar zeer gemotiveerd: “Opkomen voor
de belangen van de inwoners. Ik vind met name het behoud van de Subsidieregeling Jeugd
belangrijk (€ 100, per kind/per jaar). Gezinnen met kinderen hebben hier veel baat bij. Met
name zij die het minder breed hebben.”
Bestuur
Op de nummers 8 en 9 staan respectievelijk Ferry van Brink (1983) en Ronnie Hulshof
(1980). Zij zijn bestuurslid van Nieuwe Lijn, samen met Pieter Wiersinga (1953) die voorzitter
is. Na de verkiezingen treedt huidig raadslid René de Vries (1958) toe tot het bestuur.
Vaassen, 12 januari 2022.

V.l.n.r.: Kenan Aldemir, Linda Rodijk, Albert Vos, Dion Scholten, Björn de Vries, Ferry van Brink, Oscar van
Schaverbeke, Ronnie Hulshof, Monique Zweekhorst
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Kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Zoals unaniem door de leden vastgesteld tijdens de ALV van 12 januari 2022
1.

Albert Vos

(Vaassen)

2.

Monique Zweekhorst

(Vaassen)

3.

Kenan Aldemir

(Vaassen)

4.

Oscar van Schaverbeke

(Vaassen)

5.

Linda Rodijk

(Vaassen)

6.

Dion Scholten

(Emst)

7.

Bjorn de Vries

(Vaassen)

8.

Ferry van Brink

(Vaassen)

9.

Ronnie Hulshof

(Vaassen)

10.

Harry Kouwenhoven

(Emst)

11.

Suze Bouwmeester

(Vaassen)

12.

Wim Schakelaar

(Vaassen)

13.

Annelies van Huffelen

(Vaassen)

14.

Gerjan Post

(Emst)

15.

Pieter Wiersinga

(Vaassen)

Word actief
Lid of actief worden?
Met dank aan uw stem is Nieuwe Lijn al jaren de grootste lokale partij van de
gemeente Epe. Ons blijven steunen? Word ook lid of actief!
➢ Kijk op onze website of e-mail ons voor meer informatie.

Colofon
Visiedocument Gemeentebelangengroepering ‘Nieuwe Lijn’
info@nieuwelijn.nl / www.nieuwelijn.nl
Foto’s zonder auteursvermelding zijn in eigen beheer genomen, met dank aan:
Ronnie Hulshof, Fred Paans, Linda Rodijk, Albert Vos, Michiel Wiersinga en René de Vries.
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