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Bijna een halve eeuw succesvol 

 

Geachte lezer, beste mensen, 

 

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 duidelijk was wel dat ook de inwoners van Vaassen en 

Emst meegingen in het proces van emancipatie en democratisering. Niet langer accepteerden ze de 

bewuste verwaarlozing van het zuidelijk deel van de gemeente door de zittende elite van de politieke 

partijen. Toen deze niet in staat of bereid waren om daarin, na herhaalde en vriendelijke verzoeken, 

verandering aan te brengen werd Nieuwe Lijn in 1970 noodgedwongen opgericht.  

 

Voor het eerst, en direct met overweldigend succes, 

deed Nieuwe Lijn in 1970 mee aan de 

gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe Lijn werd 

meteen met zes raadsleden de grootste partij in de 

gemeenteraad en kreeg twee wethouders in het 

college. Het was en is sindsdien de politieke partij met 

de meeste leden en sympathisanten in onze 

gemeente. Vanaf dat moment is Nieuwe Lijn niet meer 

weggeweest uit de samenleving van Vaassen en de 

politiek van Epe. Al 44 jaar is Nieuwe Lijn 

onafgebroken vertegenwoordigd in de gemeenteraad 

van Epe. Altijd met een grote fractie, vaak met de 

grootste afvaardiging. Al die tijd was Nieuwe Lijn in het college vertegenwoordigd met een 

wethouder, vaak tevens locoburgemeester zoals ook nu weer. 

 

Grote winst in 2010 

Nieuwe Lijn werd bij de laatstgehouden 

gemeenteraadsverkiezingen van 2010 weer de grootste partij in 

Epe. Er was opnieuw sprake van stemmen- en zetelwinst. Bijna 

3.200 kiezers stemden op Nieuwe Lijn. De fractie bestaat daarom 

nu uit vijf raadsleden. Dat zijn: Robert Scholten (fractievoorzitter), 

Pieter Wiersinga, Annelies van Huffelen, Jos Koman en Kenan 

Aldemir. Stuk voor stuk ervaren en gedreven 

volksvertegenwoordigers. Onze wethouder, tevens 

locoburgemeester, is René de Vries, die al meer dan 30 jaar, in tal 

van functies, deel uitmaakt van Nieuwe Lijn. In de nieuwe periode 

gaan we er van uit dat Robert Scholten en René de Vries van positie wisselen. In de volgende periode 

verwachten we ook dat Diana Oosterhoff tot de fractie toetreedt. 

 

Nieuwe Lijn is een stabiele partij 

Veel mensen dachten aanvankelijk 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, een partner waarmee andere (landelijke) partijen 

graag samenwerken en nog altijd een beweging die een trouwe schare 

sympathisanten blijvend aan zich weet te binden. In de afgelopen 50 jaar is 

er veel veranderd. Maar hoe is het dan mogelijk dat Nieuwe Lijn 

onverminderd populair is gebleven, bij opeenvolgende generaties?  
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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. 

Daarnaast is het logisch dat Nieuwe Lijn zich al die tijd heeft opgesteld en opstelt als een trouwe en 

consequente bondgenoot van de inwoners en de andere partijen. De basis van langdurige 

samenwerking is immers trouw en betrouwbaarheid.  

 

De zeven kenmerken van Nieuwe Lijn 
 

1. Motivatie en bezieling 

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. We richten ons op de algemene belangen van onze 

dorpsgenoten. Dat doen we met inzet en betrokkenheid. Ons succes is dat van de gehele 

samenleving, onze teleurstelling die van gemeenschappelijk verdriet. 

 

2. Koester de bakermat 

Nieuwe Lijn is in 1970 ontstaan in Vaassen. Hier ligt onze oorsprong, dit is onze basis. Het dorp 

Vaassen was in de vorige eeuw een gemeenschap waar veel tot stand werd gebracht. 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 is voor Vaassen, 

verenigingen en vrijwilligers. Onze inzet op deze drie V ’s is nog altijd van kracht. Iedere verkiezing 

blijkt dat meer dan 90% van onze kiezers afkomstig zijn uit Vaassen. Dit was en is onze basis. 

 

3. Weet wat de mensen willen 

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 fractie en wethouder 

kennis van zaken moeten hebben. Maar ook dat we de algemene opvattingen van de inwoners 

moeten kennen. 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 
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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. 

 

 

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. Er zijn op dit 

moment in ons land nu 

eenmaal meer mensen die 

een computer bezitten dan 

dat er mensen zijn die nog 

met een ganzenveer schrijven. 

 

6. De blik naar buiten 

Nieuwe Lijn richt zich primair op de eigen bevolking en omgeving, maar beperkt zich daartoe niet. 

Veel van de maatschappelijke ontwikkelingen komen voort uit mondiale gebeurtenissen, Europese 

beslissingen of Haagse keuzen. Wij volgen dit allemaal zeer intensief, denken erover na, publiceren 

erover en betrekken het in onze standpunten. Het is dan ook niet vreemd dat het juist Nieuwe Lijn is 
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die al jarenlang groot voorstander is van regionale samenwerking en niet van samenvoeging. Met 

andere, omliggende gemeenten op de Noord-Veluwe en Stedendriehoek samen verschillende taken 

uitvoeren. Deze krachtige aanpak is in het voordeel van onze inwoners. Samen sta je sterker en kun 

je meer. 

 

7. Doelgericht 

Sommige politieke partijen kiezen er voor om in de politiek geloofsgetuigenissen uit te dragen of 

kiezen bewust voor oppositie. Overal een mening over hebben, maar geen verantwoordelijkheid 

willen dragen. Nieuwe Lijn echter kiest voor het realiseren van doelen. We willen wat bereiken.  

Naast de drie V ‘s, Vaassen, verenigingen en vrijwilligers, is dat een solide financieel beleid als 

onderliggende basis van al het gemeentelijk handelen. Nadrukkelijk er voor zorgen dat de gemeente 

Epe een sterk sociaal beleid voert voor de mensen die hier wonen en werken. En natuurlijk doelmatig 

handelen zodat er een hoog voorzieningenniveau beschikbaar is en een adequate dienstverlening 

tegen zo reëel mogelijke, zelfs aantoonbaar lage, woonlasten. 

  

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Algemeen / bestuurlijk 
 

Lokale partij of landelijke politiek 

 

Een lokale politieke partij heeft twee belangrijke kenmerken. De eerste is dat de partij alleen actief is 

binnen de eigen gemeentegrenzen. Het geeft daarmee meteen aan voor wie de lokale partij zich 

inzet: voor de inwoners uit de eigen gemeente in de eigen gemeenteraad. En daarvoor is de lokale 

democratie ook bedoeld. Inwoners beslissen zelf over de zaken die aan de orde zijn in hun eigen 

straat, wijk, buurt of dorp. Hun ideeën en inzet zijn bepalend voor wat er moet gebeuren. Nieuwe 

Lijn is zo ’n lokale partij die zich al 44 jaar uitsluitend inzet voor onze bevolking en voor niemand 

anders. 

 

Een tweede kenmerk van een lokale partij is dat het geen enkele verbintenis 

heeft met een landelijke partij die vertegenwoordigd is Den Haag. Een lokale 

partij is daarmee onafhankelijk en zelfstandig. In tegenstelling tot landelijke 

partijen in een gemeenteraad. Deze partijen, zoals VVD, SP of SGP zijn 

gemeentelijke afdelingen van landelijke organisaties. Hun belangrijkste taak is 

het uitdragen van de landelijke uitgangspunten en beginselen op plaatselijk niveau. Het gaat niet om 

wat de bevolking wil, maar wat de landelijke partij vindt. 

Het belangrijkste verschil tussen een lokale partij als Nieuwe Lijn of een landelijke partij is daarmee 

helder: Nieuwe Lijn is er voor de eigen inwoners. De landelijke politiek voor de eigen partij. 

 

Lokale partijen vormen samen de grootste politieke stroming in Nederland. Ons land telt ruim 9.000 

raadsleden, waarvan bijna 3.000 namens lokale partijen. Al vanaf 1994 zien we een voortdurende 

groei van het aantal plaatselijke vertegenwoordigers. Landelijke partijen blijven sterk achter. Ook het 

percentage wethouders van onafhankelijke partijen is met 26% verreweg het grootst, op afstand 

gevolgd door VVD en CDA met 20% en PvdA met 15%. Ook in 2014 worden door diverse deskundigen 

grote overwinningen door lokale partijen voorspeld. Een keuze voor de lokale politiek is dus een 

stem op winnaars. 

 

Samenwerken in de gemeenteraad van Epe 

Onze gemeenteraad telt 23 

raadsleden die nu nog 

verdeeld zijn in 8 fracties van 

politieke partijen. Alle 

raadsleden hebben als taak 

om gezamenlijk de gemeente 

goed te besturen. In de 

praktijk vullen partijen en 

personen dat zeer verschillend 

in. Nieuwe Lijn kiest er al vanaf 

de oprichting in 1970 voor om 

verantwoordelijk voor de 

inwoners te zijn. En grote 

verantwoordelijkheid te 

dragen voor een fatsoenlijk 

bestuur.  

 

In de periode 2010 – 2014 zijn 

we opnieuw de grootste partij in de gemeenteraad. Opnieuw hebben we veel kunnen bereiken door 

de samenwerking met CDA, PvdA en GroenLinks. Met deze partijen heeft Nieuwe Lijn zich succesvol 
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ingezet om de gemeente, onze inwoners en onze bedrijven door de wereldwijde crisis en de 

Rijksbezuinigingen heen te loodsen. We hebben er met hun voor kunnen zorgen dat de gemeente 

Epe in tijden van crisis nog steeds financieel solide is, geen tekorten heeft of de samenleving kapot 

bezuinigt. Onze gemeente is sociaal sterk. Inwoners en verenigingen kunnen op ons rekenen. En we 

kiezen in deze dure tijden voor aantoonbare lage lasten. Zo brachten deze partijen rust in roerige 

tijden. 

 

Helder en transparant 

Nieuwe Lijn neemt de inwoners serieus. Wij zien onze burgers niet als kiezers die alleen in 

verkiezingstijd interessant zijn. Daarom zorgen we al bijna 40 jaar iedere week voor een 

informatierubriek in het Vaassens Weekblad. Hierin geven we uitleg 

van de zaken die in onze gemeente spelen, wat onze standpunten zijn 

en hoe debatten zijn verlopen. We doen dit als enige politieke partij 

in de gemeente.  

 

Ook hebben we een website, www.nieuwelijn.nl. Nieuwe Lijn was in 

1998 de eerste partij in onze gemeente die daarmee begon en deze 

ook daadwerkelijk actualiseert met eigen teksten en bijdragen. 

Tegenwoordig zijn we ook actief op de sociale media, zoals Facebook 

en Twitter. Daarnaast staan we meerdere malen per jaar met onze 

informatietent op de Vaassense warenmarkt, weer of geen weer. En 

natuurlijk zijn onze vertegenwoordigers volop actief in en betrokken 

bij de samenleving: Nieuwe Lijners komt u overal tegen. Wij hechten 

zeer aan al deze vormen van inzet, helderheid en transparantie, 

waarin wij onderscheidend zijn.  

 

Nieuwe Lijn is zelfbewust 

Van onze oprichters heeft Nieuwe Lijn de zelfbewuste houding mee gekregen. Gezamenlijk strijden 

voor een rechtvaardige zaak leidt tot succes. Natuurlijk werden lokale partijen en ook Nieuwe Lijn in 

het verleden vaak gezien als groeperingen die het moesten hebben van negatieve sentimenten, 

leden aan het Calimerocomplex (“zij zijn groot en ik is klein”) en die zich beperkten tot een enkel 

thema.  

 

We weten dat dit niet aan orde is; en zeker niet bij Nieuwe Lijn. Lokale partijen zijn de grootste 

stroming in de Nederlandse politiek en ook Nieuwe Lijn draagt daaraan bij. In onze gemeente zijn we 

de grootste partij, we leveren al jaren een positieve bijdrage aan het gemeentebestuur en zetten ons 

in op alle thema’s die belangrijk zijn. En ten slotte, als lokale partij zijn we niet afhankelijk wat 

anderen ons opleggen en voorzeggen. Vandaar onze leus: Nieuwe Lijn, zelfbewust en zelfstandig. 

 

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 ongeveer 32.500 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. 
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Onze inwoners hebben er 

geen enkel belang bij dat onze 

gemeente wordt 

samengevoegd met 

Apeldoorn of kleine Veluwse 

gemeenten die op Zwolle zijn 

georiënteerd. De zeggenschap 

wordt minder, de afstanden 

groter en de lasten hoger. 

Immers, de meeste 

gemeenten om ons heen 

betalen veel meer OZB dan wij 

en hebben grote (financiële) 

problemen. Samenvoeging 

betekent eenvoudig dat wij de 

rekening mogen betalen voor 

het grondbeleid in Apeldoorn, 

het probleemzwembad in Heerde of de nieuwe sporthal in Oldebroek. 

 

De verwarrende discussie rondom de gemeentelijke herindeling is vooral veroorzaakt door de 

onvoldragen plannen van H2O (Hattem, Heerde en Oldebroek), het wispelturige Kabinet Rutte en de 

voortdurende aandacht van de oppositie in Epe voor dit onderwerp. Binnen H2O lijkt het dossier 

vanwege alle meningsverschillen weinig vooruitgang te boeken. Het Kabinet Rutte heeft zijn plannen 

dat gemeenten minimaal 100.000 inwoners moesten tellen allang weer ingetrokken. Het college 

heeft uitgesproken dat deze discussies geen aanleiding geven tot opheffing of herindeling. 

 

Onze gemeente is vitaal en krachtig: we kunnen de opgedragen wettelijke taken goed uitvoeren, 

mede dankzij optimale samenwerking met omliggende gemeenten. De zaken zijn op orde. Er is 

daarom geen enkele reden om onze gemeente op te heffen en onderdeel te laten uitmaken van een 

andere, grote gemeente of samengevoegd te worden met tal van kleine gemeenten. Voordelen heeft 

dit immers niet.  

 

Dienstverlening 

De belangrijkste 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 in overeenstemming 

zijn met de behoeften van onze inwoners. En waarbij het niveau van het aangebodene past bij de 

kosten die ermee zijn gemoeid. Zoals 

voor elk product geldt ook nu een 

juiste prijs-kwaliteit verhouding. In 

een aantal gevallen heeft de burger, 

maar ook de gemeente zelf, geen 

keuze omdat er sprake is van een 

monopolypositie, zoals bij de uitgifte 

van paspoorten. Maar steeds vaker 

zijn die keuzen er wel. Zo behoeft een 

bruidspaar niet meer per se te 

trouwen op het gemeentehuis of kan 

er gekozen worden om in de rij voor 

een loket te gaan staan of een 

afspraak te maken. 
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Nieuwe Lijn vindt dat in het bijzonder de digitale samenleving grote voordelen geeft voor mensen om 

mee te doen en op de hoogte te zijn. Via internet zijn raadsvergaderingen te volgen, aanvragen te 

doen, meldingen te maken, enz. Wie wil weten wat er in zijn omgeving voor ontwikkelingen spelen of 

welke aanvragen zijn gedaan kan zich gratis abonneren op die informatie. Hij of zij blijft op de 

hoogte, ook al bevindt men zich aan de andere kant van de wereld.  

 

Alle gemeenten in Nederland, en dus ook Epe, werken op dit moment aan het verder optimaliseren 

van de dienstverlening. Eén van de ontwikkelingen daarbij is het opzetten van een Klant Contact 

Centrum (KCC). Hierin wordt alle contacten van inwoners met de gemeente gestroomlijnd, waardoor 

er sneller wordt geantwoord en zaken worden afgehandeld. Nieuwe Lijn ondersteunt deze werkwijze 

van harte. 

 

Toch kan in een aantal gevallen 

de digitale dienstverlening en 

de fysieke afstand tot het 

gemeentehuis te groot zijn. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor oudere 

mensen of inwoners met een 

beperking. Nu al kent onze 

gemeente het systeem van 

huisbezoek of het werken met 

afspraken. Nieuwe Lijn vindt 

dat dit tot de standaard 

dienstverlening van de 

gemeente behoort te zijn en 

daar waar mensen dit willen zij 

thuis worden bezocht door 

ambtenaren of aan de 

gemeente gelieerde 

instellingen. 

 

Veiligheid 

De overheid moet de veiligheid van burgers garanderen. De Rijksoverheid heeft dit onderwerp steeds 

meer naar zich toe getrokken en de invloed van de gemeenten daarop sterk verminderd. De politie is 

in de loop der jaren overgegaan van gemeentepolitie, met zelfs een eigen korps in Vaassen!, naar 

een nationale politie. De gemeentelijke brandweer maakt onderdeel uit van een regionale 

organisatie, die ook de 

brandweervrijwilligers in dienst heeft. 

De aansturing en leiding van politie en 

brandweer vindt daarom steeds meer 

plaats vanuit een centrale- of regionale 

organisatie. De zeggenschap van de 

gemeente blijft nu vaker beperkt tot 

huisvestingszaken of het formuleren van 

lokale speerpunten in een regionaal 

beleid. 

 

Het veiligheidsgevoel van onze inwoners 

wordt gepeild in tal van onderzoeken, 

zoals die van de Veiligheidsmonitor. Dit tweejaarlijkse onderzoek laat zien dat onze inwoners met 

een gemiddeld cijfer van 7,6 op dit punt redelijk tevreden zijn. Het cijfer is een overeenstemming 

met wat het gevoelen is van inwoners van vergelijkbare gemeenten.  
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Speerpunten voor lokale thema ’s die Nieuwe Lijn van belang vindt zijn onder meer de aanpak van 

woning- en auto-inbraken, jeugdoverlast en vernielingen. 

 

In de raadsperiode 2010 – 2014 is er voor gekozen om de werkwijze met de brandweer te 

veranderen. Niet langer bemoeit de gemeenteraad zich met allerlei kleine investeringen of 

aanpassingen maar is de brandweer zelf verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van taken binnen 

een royaal budget. Nieuwe Lijn ondersteunt dit: wij geven graag de professionele mensen, zowel 

beroeps als vrijwillige brandweer, het vertrouwen om onze inwoners de juiste hulpverlening te 

bieden. 

 

Jeugdoverlast 

De ernstige jeugdoverlast in het centrum van Vaassen is effectief aangepakt en lijkt nu gelukkig tot 

het verleden te behoren. De samenwerking tussen gemeente, politie en Koppel en het instellen van 

een meldpunt heeft hieraan bijgedragen. 

Nieuwe Lijn vindt het van belang dat de 

goede resultaten worden vastgehouden. 

Inwoners moeten overlast meteen blijven 

melden, de samenwerkende partners moeten 

meteen optreden.  

 

In Epe blijven de successen vooralsnog uit. 

Sterker nog, Nieuwe Lijn vreest dat daar 

overlastgevende jongeren dreigen af te 

glijden naar criminaliteit. Naast de effectieve 

samenwerking van verschillende partners ligt 

hier vooral een taak voor de politie om stevig 

op te treden. Maar zeker ook een 

verantwoordelijkheid van de ouders om zich nadrukkelijk met de opvoeding van hun kinderen te 

bemoeien, ook als deze al wat ouder zijn. Een bepaalde leeftijdsgrens is daarbij niet van belang: wie 

zich als jongvolwassene niet gedraagt, toont daarmee zijn eigen kinderlijkheid aan. 

 

 

Recht en rechtvaardigheid 

Onze inwoners mogen ervan uitgaan dat de plaatselijke overheid er alles aan doet om iedereen 

rechtszekerheid te bieden. Zo worden in bestemmingsplannen het gebruik van gronden en 

gebouwen geregeld, opdat iedereen weet waaraan hij toe is. Bij wijziging van die plannen hebben 

belanghebbenden het recht daarin gekend te worden, via voorlichting, inspraak en zo nodig bezwaar.  

 

In de afgelopen periode hebben wij diverse keren meegemaakt dat politieke partijen in Epe 

verschillend denken over deze rechtszekerheid. Regelmatig meenden sommige landelijke partijen 

enkele burgers en bedrijven te moeten bevoordelen, zelfs in situaties waarin de Raad van State al 

uitspraak had gedaan of de provincie met dwangsommen handhavend optrad. Hun opstelling was 

daarbij strijdig met ons eigen gemeentelijke bestemmingsplan en het handhavingsbeleid van de 

gemeenteraad. Onder het mom van creativiteit, de meedenkende overheid of de rekkelijkheid in de 

leer werd de rechtszekerheid van grote groepen aangetast om een enkeling te bevoordelen. Nieuwe 

Lijn heeft zich verzet en blijft zich verzetten tegen persoonlijke belangenbehartiging en willekeur. 
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Regiegemeente 

Epe heeft zich ontwikkeld tot een gemeente waarbij de plaatselijke overheid zelf niet alles meer 

uitvoert, maar dit overlaat aan deskundige partners. De gemeente bepaalt de regie en stelt anderen 

in staat hun rollen goed te kunnen spelen. Binnen de gemeente verzorgt Koppel bijvoorbeeld het 

welzijnswerk, wordt het huisvuil opgehaald door Circulus en de belastingadministratie uitgevoerd 

door een andere gemeente. 

 

Nieuwe Lijn is groot voorstander van dit model. De gemeente heeft immers tot taak onze inwoners, 

op basis van een goede prijs-kwaliteitverhouding, de meest optimaal mogelijke dienstverlening te 

geven. Niet het aantal mensen dat de overheid in dienst heeft of de omvang van de ambtelijke 

organisatie is bepalend voor wat er wordt gedaan, maar de keuze van de gemeenteraad die beleid 

bepaalt en uitvoering controleert. 

 

Dit leidt tot een ander bestuur en een andere organisatie. Het bestuur bestuurt, bepaalt en 

controleert. De organisatie zorgt ervoor dat de uitvoering in overeenstemming met de afspraken 

plaats vindt. Dat vraagt om een andere houding van de gemeenteraad die accepteert dat wanneer er 

zaken op afstand komen de waan van de dag niet langer geldt. Nieuwe Lijn heeft zich deze nieuwe 

werkwijze en bestuurlijke stijl allang eigen gemaakt.  

 

De Regiegemeente vraagt tevens om een kleine, slagvaardige organisatie die opdrachten kan 

omschrijven, aanbesteden en kan controleren. Een nieuwe ambtelijke organisatie komt in de plaats 

van het oude model, toen gemeentelijke werknemers zelf de uitvoering verzorgden. Een proces dat 

al vele jaren loopt en waarvan de komende jaren opnieuw voor afdelingen en medewerkers andere 

taken worden ingevuld. 
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Toekomstvisie 

Nieuwe Lijn heeft in 2013 ingestemd met de Toekomstvisie 2030: “Epe, krachtig en vitaal”. Behalve 

deze toekomstvisie is in combinatie daarmee ook de woonvisie, het toeristisch profiel en het 

duurzaamheidsprofiel bekrachtigd. Al deze voorstellen zijn in nauwe samenspraak met de bevolking 

en de betrokkenen uit onze gemeenschap tot stand gekomen.  

 

Onze gemeente 

beschikt nu over 

een 

samenhangende 

koers voor de 

komende jaren. 

Met de vaststelling 

van deze 

uitermate 

belangrijke 

documenten heeft 

de coalitie van 

Nieuwe Lijn, CDA, 

PvdA en 

GroenLinks niet 

alleen de beloften 

ingelost om dit 

beleid te presenteren, maar schetst het ook perspectief voor de volgende vier jaar. 

 

 Alle plannen worden de komende jaren getoetst aan deze koers. De gemeente Epe beschikt nu over 

veel plannen en beleidskaders. Ze zijn allemaal mede door Nieuwe Lijn ondersteund. Wij vinden het 

daarom belangrijk dat deze plannen correct en voortvarend worden uitgevoerd. 
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Concrete aandachts- en actiepunten algemeen en bestuurlijk: 

1. Nieuwe Lijn laat zich leiden door de zeven kenmerken van een doelgerichte partij, die 

openstaat voor iedereen, weet wat de mensen willen door een actieve en betrokken houding 

naar de samenleving, oog heeft verandering en de blik naar buiten richt. 

 

2. Nieuwe Lijn is onderscheidend van de landelijke politiek door zich als lokale partij uitsluitend 

in te zetten voor de inwoners en bedrijven uit de eigen gemeente. Nieuwe Lijn is en blijft 

onafhankelijk, zelfstandig en zelfbewust. 

 

3. Nieuwe Lijn is de grootste partij in de gemeenteraad van Epe en zet zich in voor een 

fatsoenlijk en verantwoordelijk bestuur. Nieuwe Lijn kiest daarbij voor succesvolle 

samenwerking met gelijkgezinde partijen die evenals Nieuwe Lijn zorgen dat de gemeente 

financieel solide en sociaal sterk blijft en lage lasten houdt. 

 

4. Nieuwe Lijn blijft gedurende de gehele bestuursperiode de inwoners en bedrijven serieus 

nemen door actief te communiceren en de verbinding met de samenleving te leggen. 

 

5. Nieuwe Lijn wil dat de gemeente Epe zelfstandig blijft en niet wordt opgeheven, 

heringedeeld of samengevoegd met andere gemeenten. Onze gemeente is vitaal en krachtig, 

heeft een goede bestuurlijke maat en kan door samenwerking alle taken uitstekend uit 

(laten) voeren. 

 

6. Nieuwe Lijn zet zich in voor een rechtvaardige samenleving, waarin regels en afspraken voor 

iedereen gelden en verzet zich krachtig tegen willekeur, bevoordeling en persoonlijke 

belangenbehartiging. 

 

7. Nieuwe Lijn wil dat de gemeentelijke dienstverlening in overeenstemming is met de behoefte 

van de inwoners en wordt aangeboden in een juiste prijs-kwaliteitverhouding. Digitale 

dienstverlening moet worden bevorderd en dienstverlening aan huis tot de 

standaarduitvoering. 

 

8. Nieuwe Lijn wil de samen met de bevolking opgestelde Toekomstvisie 2030: “Epe, krachtig 

en vitaal” voortvarend uitvoeren, evenals de daarbij behorende visies op het terrein van 

Duurzaamheid, Toerisme en Wonen. 
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Sociaal 
 

Vrijwilligers en verenigingen 

De basis van een goede en sociale samenleving is de belangeloze inzet van onze inwoners en 

verenigingen en niet de overheid met alle betuttelende regeltjes of ingewikkelde 

subsidieverordeningen. Vrijwilligers en verenigingen 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, stille krachten. Sportclubs, zangkoren, 

muziekverenigingen of kerken kunnen zonder vrijwilligers niet functioneren. Nieuwe Lijn bepleit een 

verdere versterking van de vrijwilligers en verenigingen, in samenhang met wijk- en buurtgericht 

werken, omdat juist zij de basis van het functioneren van onze straten, wijken, buurten en dorpen 

zijn. 

 

Daarom kiest Nieuwe Lijn juist voor deze groep. 

Ons hele beleid en ons bestaan als lokale 

politieke partij richt zich op de vrijwilligers en 

verenigingen. Niet voor niets heeft Nieuwe Lijn 

in een periode van crisis en bezuinigingen er 

mede voor gezorgd dat op verenigingen en 

vrijwilligers niet werd bezuinigd, dat 

subsidieregelingen eenvoudiger werden en dat 

er door clubs volop geïnvesteerd kan worden in 

accommodaties. De OZB voor verenigingen is al 

eerder afgeschaft, de leges voor evenementen 

aanzienlijk verlaagd en vergunningen worden 

meerjarig verstrekt. De gemeente kent een 

vrijwilligersbeleid, met onder andere een collectieve vrijwilligersverzekering.  

 

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. 
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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 Koekoek, heeft Epe een nieuwe sporthal en Oene een Kulturhus. Dit 

naast allerhande vernieuwde scholen, wijkcentra, scoutinggebouwen en kunstgrasvelden. Ook 

kunnen onze inwoners terecht in een tweetal locaties van het Centrum voor Jeugd en Gezin, of in 

bijvoorbeeld de Bloemfontein in Vaassen, een multifunctionele ontmoetingslocatie. De bibliotheken 

van Vaassen en Epe zijn up-to-date. Nieuwe Lijn vindt het van groot belang dat professionele 

organisaties en vrijwilligersclubs kunnen beschikken over adequate voorzieningen in de nabijheid. 

 

Een belangrijk speerpunt van 

Nieuwe Lijn is het vernieuwen 

van de Hezebrink in Emst. Ook in 

het verkiezingsprogramma 2010 

– 2014 hebben we dit 

aangegeven en Nieuwe Lijn is 

zeer verheugd dat het bestuur 

van de Hezebrink, als eerste 

verantwoordelijke voor deze 

accommodatie, de afgelopen 

periode serieuze plannen heeft 

ingediend om dit mogelijk te 

maken. De gemeente 

ondersteunt deze plannen door 

aanzienlijke bedragen hiervoor 

vrij te maken. Ondertussen ligt er al meer dan een half miljoen euro op de plank, die meteen te 

gebruiken is. Nieuwe Lijn heeft al deze gereserveerde bedragen altijd ondersteund, waar 

oppositiepartijen in Epe dit helaas niet deden. 

 

Nieuwe Lijn blijft van mening dat voorzieningen dichtbij aanwezig moeten zijn. Maar deze enorme 

overlap aan gebouwen, activiteiten en 

vaak ook het beperkte gebruik ervan 

vragen wel om een serieuze analyse of 

alles nog even goed functioneert en nodig 

is. Als multifunctioneel gebruik de 

activiteiten en gebruikers versterken en 

leidt tot een economischere inzet van 

menskracht en middelen, dan moet dit 

niet op voorhand worden uitgesloten. Wij 

bepleiten een gemeentebrede analyse van 

al onze accommodaties, waar het gaat om 

noodzaak, gebruik en bekostiging. 

 

Nieuwe taken 

De grootste operatie die de gemeenten in 

Nederland te wachten staan is de overdracht van taken. Rijk en provincie leggen de 

verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld de Jeugdzorg en de AWBZ bij de gemeenten neer. Ook komt 

er een nieuwe participatiewet die grote gevolgen heeft voor iedereen die nu in de bijstand zit of 

bijvoorbeeld in dienst is van de Felua-Groep. De gemeenten zijn nu al verantwoordelijkheid voor een 

deel van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarin bijvoorbeeld de huishoudelijke 

hulp is geregeld. 
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In alle gevallen betekent het dat de gemeenten meer moeten doen, maar er veel minder geld voor 

krijgen dan dat het Rijk en de provincie er toe nu toe voor betaalden. Het hele proces wordt vaak 

verkocht als een beleidskeuze van het Kabinet om de zorg dichter bij de burger te brengen. Maar het 

is gewoon een ordinaire bezuiniging die ten koste gaat van de mensen die de zorg en ondersteuning 

het hardste nodig hebben. Bijkomend probleem is dat de gemeenten zich moeten voorbereiden op 

taken, uitvoering en wetgeving die nog helemaal niet is vastgesteld, voortdurend wordt gewijzigd of 

vertraagd! 

 

Nieuwe Lijn vindt dat ouderen, gezinnen met problemen of inwoners met hulpvragen niet de dupe 

mogen worden van onduidelijk Haags beleid. Onze inzet blijft zich richten op die burgers die onze 

hulp en ondersteuning het hardste nodig hebben. Een verantwoord gemeentelijke beleid is pas dan 

op te stellen en vervolgens goed uit te voeren wanneer alle regelingen bekend zijn en welke 

financiële gevolgen dat met zich meebrengt. Loze beloftes of populaire uitspraken voegen ook nu 

niets toe. 

 

Bevolkingsontwikkeling 

De omvang van de totale bevolking in onze gemeente verandert de komende decennia nauwelijks: er 

is sprake van een lichte teruggang, maar het aantal inwoners blijft variëren tussen de 31.000 en 

32.000. Wat wel enorm wijzigt is de samenstelling van de bevolking. Het percentage jongeren (tussen 

0 en 20 jaar) blijft schommelen tussen 20% en 22%, maar hun aantal neemt wel af. Vooral de 

komende tijd heeft dat effecten voor de scholen. De middengroep van 20 – 65 jaar zal spectaculair 

minder worden. Het aantal ouderen boven de 65 jaar neemt enorm toe: van 20% in 2010 naar 30% in 

2030. 
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Goed onderwijs geeft een goede start 

Een goede opvoeding thuis en passend onderwijs op school geeft ieder kind de beste basis voor het 

verdere leven. Een samenhangend aanbod van ondersteuning (consultatiebureau, Centrum voor 

Jeugd en Gezin, voorschoolse opvang en basis- en voortgezet onderwijs) is hiervoor van groot belang. 

Hoewel deze taken door allerlei verschillende organisaties worden uitgevoerd ligt de coördinerende 

rol bij de gemeente. Ouders 

dragen de eerste 

verantwoordelijkheid voor hun 

kinderen, de overheid helpt.  

 

Schoolbesturen en 

onderwijsteams zijn 

verantwoordelijk voor de inhoud 

van het onderwijs en de 

opvoedkundige uitgangspunten, 

de gemeentelijke overheid staat 

daar buiten. Nieuwe Lijn 

benadrukt dat de lokale politiek, 

behoudens voortvloeiend uit 

wetgeving, geen rol speelt in 

onderwijsinhoudelijke zaken omdat dit tot de bevoegdheden behoort van de schoolbesturen en hun 

toezichthouders. In onze gemeente maken alle scholen deel uit van een instelling met een eigen 

bestuur en toezichtsmodel. Daarom is de rol van het gemeentebestuur een geheel andere geworden 

dan vroeger. Toen was het gemeentebestuur tevens schoolbestuur van het openbaar onderwijs; nu 

niet meer. 

 

Een grote opgave is de verplichte invoering van het passend onderwijs in 2014, zoals door de 

landelijke politiek is bepaald. Het verplicht scholen om kinderen met een handicap of 

gedragsproblemen een passende plek, met begeleiding, aan te bieden. Scholen krijgen daarmee een 

enorme opdracht, zonder dat zij door de Rijksoverheid voldoende worden ondersteund om dit goed 

te kunnen uitvoeren. 

 

De lokale overheid is er vooral voor de gebouwen. In de gemeente Epe hebben we dat goed op orde 

als we kijken naar al die nieuwe, verbouwde, uitgebreide of aangepaste scholen. Nieuwe Lijn heeft 

daaraan in alle dorpen en op alle locaties altijd van harte meegewerkt. Echter, ook op dit punt zijn er 

veranderingen aangekondigd door de Rijksoverheid, 

waarbij de schoolbesturen zelf ook 

verantwoordelijkheid krijgen voor het gehele 

onderhoud. 

 

De komende jaren krijgen we te maken met sterk 

dalende leerlingenaantallen. Na sterke groei en het 

bijbouwen van lokalen komen nu lesruimten vrij en 

gebouwen mogelijk leeg te staan. De verwachting is 

dat zo ‘n 60 klaslokalen overbodig worden! Dat 

vraagt om actie van de schoolbesturen. De 

schoolbesturen moeten voorstellen doen hoe om te 

gaan met de nabijheid van scholen voor kinderen, rekening houdend met de wettelijke voorwaarden 

en de financiering. Het is volstrekt helder dat wanneer een groot deel van alle lesruimten niet meer 

nodig zijn, de besturen niet alle locaties ongewijzigd in stand kan houden. Nieuwe Lijn wenst van de 

gezamenlijke schoolbesturen een samenhangend plan van aanpak op welke wijze en op welke 

locaties het aantal leslokalen verdwijnen. 
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Jeugd en jongeren 

Onze gemeente kent een uitstekend jeugdbeleid dat ook in de komende periode wordt voortgezet. 

Het richt zich immers op zowel de 85% van de jongeren waarmee het goed en ook op de overige 

groep die meer risico loopt en ondersteuning nodig heeft. In onze dorpen en wijken zijn de 

voorzieningen op orde, wordt jeugdwerk geleverd door Koppel, kerken en wijkverenigingen. In Epe is 

een moderne school voor voortgezet onderwijs, hoewel ook veel kinderen scholen in Apeldoorn en 

Heerde bezoeken. Voor beroeps- en hogeronderwijs zijn we aangewezen op de Stedendriehoek, 

Zwolle of de universiteitssteden. 

 

Nieuwe Lijn vindt het belangrijk dat 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. 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. Voor jonge stellen moeten er 

voldoende aantrekkelijke woningen zijn, 

zowel op de huur- en de koopmarkt. 

Nieuwe Lijn vindt daarom dat de 

startersleningen gehandhaafd moeten 

blijven. 

 

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. 

 

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, 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. 

Door veel rijksmaatregelen, bijvoorbeeld die op het gebied van de kinderopvang, zien we de 

participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt verminderen. Het is in sommige gevallen lonender om 

werkloos thuis te zijn dan om betaalde arbeid te verrichten. De invloed van Nieuwe Lijn op dit gebied 

is van Rijkswege zeer beperkt, maar voor ons is het zeker geen verloren groep. 
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Ouderen: Speerpunt van beleid voor Nieuwe Lijn 

Voor Nieuwe Lijn zijn de ouderen speerpunt van beleid voor de komende jaren. Wij vinden dat met 

deze bevolkingsgroep door de Haagse politiek al jarenlang wordt gesold. Hoewel het juist deze 

generatie is die ons land na de oorlogsjaren heeft opgebouwd en de welvaart heeft gebracht, worden 

ze nu als oud vuil door vele politieke partijen aan de kant gezet. De werkende generatie ziet de 

pensioenleeftijd opschuiven of de zelfgespaarde en -betaalde extra vrije dagen verdwijnen. Bij 

ongewilde werkloosheid hebben ze nauwelijks kans op een acceptabele nieuwe baan. De 

gepensioneerden zien hun 

pensioen verdampen, de 

AOW worden verlaagd of 

de zorg- en huurlasten 

enorm stijgen.  

 

De ene keer zijn ouderen 

de mensen met de 

grootste kapitalen, die dus 

niets te klagen hebben. 

Dan weer worden ouderen 

weggezet als de mensen 

met de meeste zorgkosten 

en die daardoor te duur en 

te oud worden. Nieuwe 

Lijn ziet ouderen niet als 

een overbodige doelgroep 

maar (h)erkent deze 

inwoners als mensen met veel kwaliteit en potentieel. 

 

Ouderen: het grijze geluk 

Nieuwe Lijn vindt dat op deze bevolkingsgroep vol moet worden ingezet. In de levensfase tussen 65 – 

75 jaar, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, kan de levenservaring, goede opleiding en 

vitaliteit optimaal benut worden voor de samenleving. In een evenwichtige mix tussen ontspanning 

en genieten mag worden verwacht dat zij hun talenten inzetten in vrijwilligerswerk, ondersteuning 

van hun kinderen en buurt, inzet in de directe omgeving. 

 

Op latere leeftijd mogen juist zij van overheid en omgeving verwachten dat zij geholpen en 

ondersteund worden, waar het gaat om goede hulpmiddelen, adequate medische voorzieningen en 

passende huisvesting. In 

algemene zin behoort de 

gemeente de openbare ruimte 

zo ingericht te hebben 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 en welke hulp 

vanuit de overheid 

georganiseerd moet worden 

om prettig oud te worden. De 

gemeentelijke overheid dient 
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voorbereid te zijn op de sterke toename van het aantal mensen dat wordt geconfronteerd met 

dementie. Een plan van aanpak is hiervoor nodig, zowel op het gebied van verzorging, begeleiding en 

huisvesting.  

 

Minimabeleid en armoedebestrijding 

Nieuwe Lijn zet zich volledig in voor de ondersteuning van inwoners en (ex-)ondernemers die het in 

deze crisistijden extra zwaar te verduren 

hebben. Veel mensen zijn in de problemen 

gekomen vanwege onverwacht ontslag of door 

de strengere regels van de banken. Ondanks de 

lichtpuntjes die er soms zijn verwacht Nieuwe 

Lijn dat er gedurende langere tijd veel mensen 

hulp nodig hebben. Dat kunnen jongeren zijn die 

geen kans hebben op een baan, huiseigenaren 

met een restschuld of ouderen met een 

onvolledig pensioen. Maar ook hardwerkende 

werknemers die een laag loon hebben. 

De gemeente kent een goed beleid dat er voor 

zorgt dat iedereen kan blijven meedoen in onze samenleving. Zo zijn er zijn specifieke regelingen 

voor gezinnen met (schoolgaande) kinderen en voor mensen met lage inkomens.  

 

Ook willen wij voorkomen dat mensen met schulden verder in de problemen komen of uit huis 

worden gezet. Tijdelijke hulp van bijvoorbeeld de Voedselbank behoort tot de mogelijkheden. 

Vroegtijdige signalering, bijvoorbeeld door huisbezoek of zogenaamde Formulierenteams, is van 

essentieel belang. Nieuwe Lijn benadrukt het belang dat het niet-gebruik van regelingen (wel recht, 

maar niet weten dat iets bestaat) moet worden tegen gegaan.  

 

Jaarlijks is meer dan € 500.000 beschikbaar 

voor dit aanvullende minimabeleid. Mocht dat 

door de aanhoudende crisis niet toereikend 

zijn dan wenst Nieuwe Lijn dit budget te 

verhogen. Wij vinden dat iedereen meetelt en 

mee moet doen. De economische crisis of 

tijdelijke terugslag in iemands leven mag 

niemand voorgoed aan de kant zetten. Het 

motto van Stichting Leergeld Noord Veluwe, 

een vrijwilligersorganisatie die zich richt op 

participatie en ontwikkeling van kinderen, 

luidt: Alle kinderen mogen meedoen, want nu 

meedoen is straks meetellen. Een motto waar 

Nieuwe Lijn zich van harte achter schaart.  

 

Sport 

Onze sportverenigingen beschikken over uitstekende voorzieningen. In Vaassen en Epe zijn prima 

mogelijkheden om gebruik te maken te maken van de sporthallen en het overdekte zwembad, in De 

Wieken, de Koekoek en de PWA-hal. Complexen die mede tot stand zijn gekomen door de inzet van 

Nieuwe Lijn. In Vaassen is door Agios, en met ondersteuning van Nieuwe Lijn, een heuse turnhal 

gerealiseerd. Ook de buitensportverenigingen beschikken over moderne en adequate speelvelden en 

voorzieningen en zijn, in goed overleg, volledig zelfbeschikkend. De aanleg van alle kunstgrasvelden 

bij de voetbalverenigingen en de hockeyclub, evenals de kunststofbaan van de atletiekclub kenden 

de volledige instemming van Nieuwe Lijn. 
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Wij stellen vast dat zowel de binnen- en de buitensport in onze gemeente goed op orde zijn en in 

staat zijn hun sportieve – en recreatieve 

activiteiten adequaat te kunnen 

uitvoeren. Van belang is dat deze 

gunstige positie wordt vastgehouden. Dat 

is een belangrijke opdracht voor de 

clubbesturen. 

De komende periode moet worden benut 

om de tarieven, ruimtetoewijzing en 

onderhoudsplannen van accommodaties 

waarop de gemeente invloed heeft 

vanwege eigendom, exploitatiebijdragen 

of investeringssubsidies, te 

harmoniseren. Het betreft in alle gevallen 

uiteindelijk om voorzieningen ten 

behoeve van de gehele gemeenschap 

waarover dan ook in gelijke mate door de sporters en besturen over wordt beschikt. 

 

Kunst en cultuur 

Zowel onze inwoners als ook de toeristen kunnen volop genieten van de cultuurhistorische 

elementen binnen onze gemeentegrenzen. Een groot scala aan waardevolle en letterlijk historische 

bouwstenen, maar ook in de vorm van hedendaagse kunst. De afgelopen jaren heeft de gemeente 

daarin een belangrijke slag gemaakt en zijn er veel initiatieven tot stand gebracht. 

 

Steeds meer aandacht wordt besteed aan de vroege geschiedenis rondom de grafheuvels of het 

unieke beken- en sprengensysteem. Maar ook de restauratie van de verschillende kerken in Vaassen 

en Epe die met, financiële, medewerking van de gemeente tot stand zijn gebracht behoren hiertoe. 

Het museum in Vaassen is tot grote ontwikkeling gebracht, de Ring in Epe functioneert volop en 

overal worden exposities gehouden en tentoonstellingen georganiseerd. 

 

Een belangrijke 

basisvoorziening op dit gebied 

is de bibliotheekvoorziening. 

Ondanks onontkoombare, 

maar relatief beperkte, 

bezuinigingen zijn de 

vestigingen in Vaassen en Epe 

modern en volgens de laatste 

richtlijnen opgezet. In 

vergelijking met de andere 

bibliotheken uit het 

werkgebied van de organisatie, 

staat onze gemeente er goed 

voor. De huidige 8.000 leners 

kunnen er op rekenen dat 

Nieuwe Lijn zich blijft inzetten 

voor deze voorziening. 

 

Nieuwe Lijn wenst de positieve houding van de gemeentelijke overheid op dit onderwerp ook in de 

komende periode van harte ondersteunen. 
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Concrete aandachts- en actiepunten sociaal: 

1. Nieuwe Lijn bepleit een verdere versterking van de vrijwilligers en verenigingen, in 

samenhang met wijk- en buurtgericht werken, omdat juist zij de basis van het functioneren 

van onze straten, wijken, buurten en dorpen zijn. 

 

2. Nieuwe Lijn vindt het van groot belang dat professionele organisaties en vrijwilligersclubs 

kunnen beschikken over adequate voorzieningen in de nabijheid. Dit moet zo blijven. Wel 

willen wij een gemeentebrede analyse van al onze accommodaties, waar het gaat om 

noodzaak, gebruik en bekostiging. 

 

3. Een belangrijk speerpunt voor Nieuwe Lijn is het vernieuwen van de Hezebrink in Emst. 

 

4. Nieuwe Lijn vindt dat ouderen, gezinnen met problemen of inwoners met hulpvragen niet de 

dupe mogen worden van onduidelijk Haags beleid wanneer het gaat over de overdracht van 

(zorg)taken van Rijk naar gemeenten. Onze inzet blijft zich richten op die burgers die onze 

hulp en ondersteuning het hardste nodig hebben. 

 

5. Nieuwe Lijn benadrukt dat de lokale politiek, behoudens voortvloeiend uit wetgeving, geen 

rol speelt in onderwijsinhoudelijke zaken of huisvestingsaangelegenheden omdat dit tot de 

bevoegdheden behoort van de schoolbesturen en hun toezichthouders.  

 

6. Nieuwe Lijn wenst vanwege de grote terugloop van het aantal leerlingen van de gezamenlijke 

schoolbesturen een samenhangend plan van aanpak op welke wijze en op welke locaties het 

aantal leslokalen verdwijnt. 

 

7. Nieuwe Lijn wil voorzetting van het huidige jeugdbeleid dat zich richt op zowel de 85% van de 

jongeren waarmee het goed gaat en de overige groep die meer zorg, steun en aandacht 

nodig heeft. 

 

8. Nieuwe Lijn vindt het belangrijk dat jongeren in onze eigen gemeente voldoende 

stageplaatsen, werk- en leerplekken en banen kunnen vinden om hen te behouden voor het 

eigen dorp en de plaatselijke arbeidsmarkt. 

 

9. Nieuwe Lijn wil dat er voldoende startersleningen beschikbaar blijven voor onze jongeren die 

hier een huis willen kopen. 

 

10. Nieuwe Lijn verwacht van ouderen dat zij hun talenten inzetten in vrijwilligerswerk, 

ondersteuning van hun kinderen en buurt, inzet in de directe omgeving. 

 

11. Nieuwe Lijn vindt dat ouderen op latere leeftijd mogen verwachten dat zij door overheid en 

omgeving worden geholpen en ondersteund, waar het gaat om goede hulpmiddelen, 

adequate medische voorzieningen en passende huisvesting. 

 

12. Nieuwe Lijn wil dat de openbare ruimte zo ingericht is dat ouderen met rollators of met een 

scootmobiel zonder gevaar en problemen zich kunnen voortbewegen. 

 

13. Nieuwe Lijn vindt, vanwege de toename van het aantal inwoners dat geconfronteerd wordt 

met dementie, een plan van aanpak nodig is, zowel op het gebied van verzorging, 

begeleiding en huisvesting.  

 



23 
 

14. Nieuwe Lijn wenst het jaarlijkse budget van meer dan € 500.000 dat beschikbaar is voor het  

aanvullende minimabeleid wordt verhoogd, indien dit door de aanhoudende crisis niet 

toereikend is.  

 

15. Nieuwe Lijn benut de komende periode om de tarieven, ruimtetoewijzing en 

onderhoudsplannen van (sport)accommodaties waarop de gemeente invloed heeft vanwege 

eigendom, exploitatiebijdragen of investeringssubsidies, te harmoniseren. 

 

16. Nieuwe Lijn wenst de positieve houding van de gemeentelijke overheid op het gebied van 

kunst en cultuur ook in de komende periode van harte ondersteunen. 
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Ruimtelijk 
 

Wijk- en buurtgericht werken 

Ondanks de globalisering en internationalisering van veel zaken blijft uiteindelijk het eigen huis, de 

eigen straat, buurt en wijk het eerste domein van de inwoners. Daar wordt gewoond, geleefd en 

vinden de contacten plaats. Terecht, en met volle 

instemming van Nieuwe Lijn, dat de gemeente 

Epe zich richt op wijk- en buurtgericht werken. 

Steunpunten in de wijken worden benut voor 

ontmoeting en begeleiding. Samen met 

buurtgenoten wordt verantwoordelijkheid 

genomen voor het schoon, heel en veilig houden 

van de directe omgeving. Wordt er, met behulp 

van bekende organisaties als Triada, Koppel of 

SWOE, omgezien naar elkaar. Nieuwe Lijn is 

daarbij wel van mening dat het niet langer 

noodzakelijk is dat ondersteuningsorganisaties als 

Koppel en SWOE als aparte instellingen naast 

elkaar blijven functioneren. Samenvoegen van 

beide tot één krachtig geheel ligt daarom op 

korte termijn voor de hand. 

 

Nieuwe Lijn vindt dat deze aanpak, die al 

succesvol in een enkele wijk in Vaassen is 

ingevoerd, verder moet worden ontwikkeld. 

Bewoners moeten zelf de regie nemen over hun 

eigen leven en hun omgeving. Samen met de 

eigen buren. De tijd is voorbij dat de overheid 

alles opruimt wat de bewust vervuilende burger van zich afgooit. Elkaar aanspreken op ieders 

verantwoordelijkheid en zelf de handen uit de mouwen, zowel in straat en plantsoen en bij de 

oudere buren die hulp nodig hebben, is het nieuwe credo.  

 

 

Dorpscentrum Vaassen 

De supermarkten zijn gebouwd, 

winkelruimten gerealiseerd, 

parkeerterreinen aangelegd en 

verloederde panden afgebroken. 

De Dorpsstraat en omgeving zijn 

enorm verbeterd en eindelijk 

beschikt ons dorp aan de 

zuidzijde van het centrum over 

een modern winkelgebied.  

 

Nieuwe Lijn heeft zich er altijd 

maximaal voor ingezet en vindt 

dat nu de verdere slag gemaakt 

moet worden naar de verdere 

voltooiing van het dorpscentrum 

op de locaties van Wielink en 

Brink.  
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Natuurlijk zijn het in gang zetten van dergelijke ontwikkelingen afhankelijk van eigenaren, 

initiatiefnemers en de marktontwikkelingen. Uit onderzoek blijkt dat de winkelgebieden, zoals die 

van Vaassen, goede toekomstmogelijkheden kent. De aangenomen Structuurvisie van het centrum 

van Vaassen bevat 

voldoende 

aanknopingspunten om te 

kunnen komen tot een 

succesvolle ontwikkeling. 

 

Nieuwe Lijn vindt dat van 

gemeentewege alles in het 

werk moet worden gesteld 

om de ontwikkelingen te 

stimuleren en te faciliteren. 

Bij de behandeling van het 

bestemmingsplan “centrum 

Vaassen” nam Nieuwe Lijn 

daarbij zelf het initiatief 

door succesvol een aantal 

amendementen, dit zijn 

wijzigingsvoorstellen, in te 

dienen die door de raad zijn 

aangenomen. 

 

Ook is er voldoende geld beschikbaar om het gemeentelijke aandeel in de openbare ruimte te 

kunnen betalen. Zie bijvoorbeeld het al aangelegde parkeerterrein bij de Jumbo supermarkt en 

Albert Heijn. Ondernemers en ontwikkelaars zijn nu aan zet om er iets moois van te maken. 

 

Nieuwe Lijn ondersteunt nadrukkelijk initiatieven om de Markt in Vaassen verder te ontwikkelen tot 

het horecaplein van 

het dorp. Diverse 

eetgelegenheden en 

cafés, samen met 

aantrekkelijke 

terrassen, kunnen 

zorgen voor een 

aangenaam 

verblijfsgebied voor 

inwoners en gast. 
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Verkeersstructuur centrum Vaassen 

Eén van de belangrijkste 

onderwerpen hierbij is het 

weren van het doorgaande 

verkeer op de Dorpsstraat. Uit 

recent verkeerskundig 

onderzoek blijkt dat 80% van het 

verkeer op de Dorpsstraat 

doorgaand verkeer is. Duidelijk 

is dat dit verkeer geen enkele 

toegevoegde waarde heeft voor 

de leefbaarheid van het 

centrum, de economische 

ontwikkeling of het welbevinden 

van de consumenten.  

 

Speerpunt van Nieuwe Lijn is en 

blijft dat het doorgaande 

verkeer wordt geweerd. Belangrijk is dat dit al aan begin van het dorp gebeurt, zowel aan de 

noordzijde bij de Emsterweg en zuidelijk aan de Laan van Fasna/Apeldoornseweg. Daarbij moet juist 

het bestemmingsverkeer optimaal worden gefaciliteerd om snel en gemakkelijk de juiste 

parkeerplaats te bereiken. Al eerder heeft Nieuwe Lijn voorstellen ingediend en ondersteund met 

betrekking tot de Vaassense verkeersstructuur. Deze zijn ook gehonoreerd. Zo wordt de Margrietweg 

doorgetrokken. Ook wordt een routegeleiding naar parkeerplaatsen aangelegd. De 

Ondernemersvereniging Vaassen heeft ook hun uitwerking van de verkeersstructuur mede 

gebaseerd op onze voorstellen en dit in hun uitvoering als uitgangspunt genomen.  

 

Wonen 

De internationale crisis en de demografische ontwikkeling hebben enorme gevolgen voor de 

woningbouw. De landelijke 

problemen over de 

verscherpte eisen van banken 

bij het afsluiten een hypotheek 

en de politieke verlamming in 

de discussie van de 

hypotheekrenteaftrek hebben 

de woningmarkt volledig op 

slot gezet. Jongeren kunnen 

niet starten, gezinnen niet 

doorstromen en ouderen geen 

adequate huisvesting vinden. 

Woningbouwprojecten, zoals 

Vulcanus in Vaassen, staan half 

afgebouwd. Nieuwe plannen 

zoals Kerkenland, nabij de 

Heggerenk, volledig stilgezet. 

 

Nieuwe Lijn heeft ingestemd met de Woonvisie 2013 van de gemeente Epe. Hierin staat ondermeer 

dat de gemeente Epe tot en met 2019 van de provincie Gelderland en door regionale afspraken nog 

maar 800 woningen mag bouwen. Het is van groot belang dat dit geringe aantal zo effectief mogelijk 

wordt ingezet, gelet op de vraag naar zorgwoningen, de effecten van demografische ontwikkelingen 

(meer eenpersoonshuishoudens, meer ouderen) en Europese huurwetgeving.  
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Met het oog op deze ontwikkelingen en de recente Woonvisie is het niet gewenst daar nu extra 

zaken aan toe te voegen. Nieuwe Lijn blijft zich immers hardmaken voor voldoende 

starterswoningen, goede seniorenhuisvesting en betaalbare huurwoningen. Wij kunnen ons 

voorstellen dat in het dorp Epe veel behoefte is aan woningen in de hogere prijsklasse. In Vaassen en 

Emst zetten wij ons vooral in voor starters- en huurwoningen die ook bereikbaar zijn voor mensen 

met een smallere portemonnee. 

 

Recreatiewoningen 

Onze gemeente telt ruim 1.200 recreatiewoningen, variërend 

van echte huizen tot stacaravans en chalets. Gesitueerd op 

vakantieparken of soms solitair gelegen. De Rijksoverheid wilde 

het illegaal bewonen daarvan tegengaan en droeg de 

gemeenten op maatregelen te nemen. De afgelopen jaren is 

helder geworden hoe de gemeente dit heeft opgepakt: wonen 

waar mag, vertrekken waar moet. Nieuwe Lijn heeft dit beleid 

altijd ondersteund en blijft dit doen. Wij vinden dat de 

gemeentelijke overheid een eerlijke en transparante uitkomst moet bieden voor alle betrokkenen 

met een rechtvaardige en consequente aanpak voor iedereen.  

 

Het betekent dat Nieuwe Lijn vindt dat in die situaties, bijvoorbeeld daar waar het bestemmingsplan 

dit positief toestaat, op basis van oude rechten of door rechterlijke uitspraken eigenaren/huurders 

ongestoord in een recreatiehuis mogen wonen. Maar waar dit niet mag, en in die gevallen waarin op 

basis van rechterlijke uitspraken het woongebruik verboden is, het onjuiste gebruik dan ook 

beëindigd moet worden. Uiteraard met in achtneming van realistische oplossingstermijnen.  

 

Nieuwe Lijn heeft zich nooit bemoeid met individuele situaties of persoonlijke omstandigheden. Wij 

vinden dat dit niet passend is bij de uitgangspunten van onze partij die uitgaat van algemeen belang. 

En niet van persoonlijke belangenbehartiging, zoals andere partijen dit doen. Bovendien, het college 

heeft altijd de wettelijke mogelijkheid om afzonderlijk maatwerk te leveren. Betrokken inwoners 

hebben altijd het recht om beslissingen onafhankelijk te laten toetsen op juistheid. 

 

Verkeer en Vervoer / Verkeersveiligheid / Fiets 

De laatste jaren heeft de gemeente samen met 

bewoners en belanghebbenden heeft veel 

wijkverkeersplannen opgesteld met als doel de 

verkeersveiligheid te verbeteren of het parkeren van 

auto ’s goed te regelen. Ook is er veel geïnvesteerd in 

aanpassingen van kruispunten, de aanleg van fietspaden 

of het verbeteren van routes. De keuzen hiervoor zijn 

vastgelegd in het gemeentelijke Verkeers- en 

Vervoersplan (GVVP) en de fietsnota. Deze zijn 

opgesteld in nauwe samenspraak met de bevolking en 

plaatselijke instanties en door intensieve samenwerking 

met bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland en de 

Fietsersbond, afdeling Epe.  

 

Nieuwe Lijn vindt dat deze succesvolle aanpak de 

komende periode moet worden voortgezet: planmatige 

aanpak van knelpunten in nauw overleg met 

omwonenden en deskundige plaatselijke vrijwilligers van 

organisaties. Daar waar mogelijk moet de inbreng van 
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de Fietsersbond optimaal worden benut; hun ideeën zijn vaak realistisch en praktisch van aard. Hun 

aanbevelingen voor de periode 2014 – 2018 moeten dan ook worden betrokken in de uitvoering van 

werkzaamheden. 

Nieuwe Lijn bepleit een tussenevaluatie van het GVVP en de Fietsnota in 2016, zodat dan opnieuw 

bekeken kan worden of de doelstellingen en uitgangspunten nog steeds passen binnen de 

ontwikkelingen van onze gemeente van dat moment. 

 

 

Buitengebied 

Verreweg het grootste gedeelte van de gemeente Epe bestaat uit “buitengebied”, landbouwpercelen 

en natuurgebieden buiten de bebouwde kommen. Dit buitengebied, in combinatie met de 

woonwijken, de centra en de voorzieningen, maakt onze gemeente tot een aantrekkelijk woon- en 

werkomgeving en een toeristisch interessante streek. Het is van groot belang dat dit buitengebied op 

een verstandige wijze wordt beheerd en ontwikkeld. 

 

Natuur en 

landschap worden 

steeds minder 

bepaald door 

agrarische 

activiteiten, 

vanwege de 

opheffing van de in 

oorsprong zoveel 

voorkomende 

boerenactiviteiten. 

Agrariërs die blijven 

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. 

 

In de komende bestuursperiode komt een nieuw bestemmingsplan tot stand. Zoals gebruikelijk 

kunnen bewoners, belanghebbenden en bedrijven grote invloed uitoefenen om hieraan invulling te 

geven. Van belang daarbij is dat beheerste groei veelal mogelijk moet zijn, al is lang niet alles meer 

mogelijk. Agrarische bedrijven die over willen stappen naar de echte intensieve vormen van 

landbouw dienen te verhuizen naar de – omstreden – landbouwontwikkelingsgebieden.  

 

Niet aan het buitengebied gebonden bedrijven die aan de grenzen van hun mogelijkheden zijn 

dienen zich deze beperking te realiseren. Nieuwe Lijn staat in beginsel positief tegenover een verzoek 

aan de gemeenteraad indien zij verzoeken om via een planwijziging meer speelruimte te krijgen. 
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Duurzaamheid/Milieu 

De gemeente Epe beschikt over een actueel Duurzaamheidsprogramma, dat in 2013 is vastgesteld en 

door Nieuwe Lijn is ondersteund. Hierin staan de ambities verwoord wat onze inwoners op dit punt 

kunnen verwachten. 

Uitvoering hiervan dient 

voortvarend te worden 

aangepakt, waarbij vooral 

initiatieven van burgers en 

bewonersgroepen dienen te 

worden ondersteund. 

Bijvoorbeeld bij de 

gezamenlijke opwekking 

van schone, zonne-energie. 

Zowel landelijk als 

provinciaal zijn er vele 

regelingen, 

informatiekanalen en 

subsidiemogelijkheden die 

mensen zelf in staat stellen 

actief te zijn. Nieuwe Lijn 

bepleit het ruim bekend 

maken van dit soort 

informatie als een belangrijke opdracht voor onze plaatselijke overheid.  

 

Daarnaast moet de gemeente zich vooral inzetten voor de verduurzaming van de eigen gebouwen en 

bij die accommodaties waarop invloed kan worden uitgeoefend. We denken daarbij bijvoorbeeld aan 

scholen, wijkgebouwen en de sportzalen. Ook de woningbouwverenigingen, met veel vastgoed, 

behoren daar vanzelfsprekend bij. Een verstandige mix van maatregelen en betaalbaarheid heeft 

daarbij de voorkeur boven symboolpolitiek van een zonnepaneel hier en driedubbel glas daar. 

Onze gemeente telt bijna 800 kilometer aan wegen, 450 

kilometer aan riool en (exclusief bosgebied) ruim 24.000 

bomen. Wij vinden dat bij aanleg/aanplant, onderhoud 

en vervanging daarmee duurzaam moet worden 

omgegaan. Steeds moet beoordeeld worden of de mens 

en de natuur gediend is bij de aanpassingen.  

 

In het afvalplan 2013 – 2016 is overgegaan tot een ander 

denken over afval en grondstoffen. Een nieuw 

inzamelsysteem doet daarbij zijn intrede. Nieuwe Lijn 

gaat daarbij uit van een maximale inzet van 

dienstverlening, afvalbeperking en kostenbeheersing. 

Luisterend naar onze inwoners hebben wij succesvol 

bijgedragen aan de aanpassingen van de oorspronkelijke 

plannen. In de komende periode willen wij de nieuwe 

werkwijzen nauwkeurig volgen en waarnodig meteen 

ingrijpen om onze maximale mix te vervolmaken.  
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Concrete aandachts- en actiepunten ruimtelijk: 

1. Nieuwe Lijn wil de aanpak van wijk- en buurtgericht werken verder ontwikkelen en 

toepassen op de gehele gemeente. 

 

2. Ondersteuningsorganisaties bij het wijk- en buurtgericht werken, zoals Koppel en SWO/E 

moeten niet langer als aparte instellingen naast elkaar blijven functioneren maar moeten 

worden samengevoegd tot één krachtig geheel. 

 

3. Nieuwe Lijn vindt dat nu de verdere slag gemaakt moet worden naar de verdere voltooiing 

van het dorpscentrum van Vaassen op de locaties van Wielink en Brink.  

 

4. Nieuwe Lijn wil dat in de komende periode het centrum van Vaassen beschikt over een 

nieuwe verkeersstructuur die uitgaat van het weren van doorgaand verkeer en het faciliteren 

van consumenten en bezoekers, o.a. door een adequaat parkeerverwijssysteem. 

 

5. Nieuwe Lijn blijft zich hardmaken voor voldoende starterswoningen, goede 

seniorenhuisvesting en betaalbare huurwoningen. In Vaassen en Emst zetten wij ons vooral 

in voor starters- en huurwoningen die ook bereikbaar zijn voor mensen met een smallere 

portemonnee. 

 

6. Nieuwe Lijn vindt dat de succesvolle aanpak van wijkverkeersplannen en de planmatige 

aanpak van verkeersknelpunten in nauw overleg met omwonenden en deskundige 

plaatselijke vrijwilligers van organisaties de komende periode moet worden voortgezet. 

 

7. Nieuwe Lijn meent dat de aanbevelingen voor de periode 2014 – 2018 van de Fietsersbond, 

afdeling Epe, daar waar mogelijk moeten worden overgenomen.  

 

8. Nieuwe Lijn bepleit een tussenevaluatie van het GVVP en de Fietsnota in 2016, zodat dan 

opnieuw bekeken kan worden of de doelstellingen en uitgangspunten nog steeds passen 

binnen de ontwikkelingen van onze gemeente van dat moment. 

 

9. Nieuwe Lijn gaat ervan uit dat in de komende bestuursperiode een nieuw bestemmingsplan 

“Buitengebied” tot stand komt, waarbij bewoners, belanghebbenden en bedrijven grote 

invloed kunnen uitoefenen om hieraan invulling te geven.  

 

10. Nieuwe Lijn vindt dat in het buitengebied beheerste groei veelal mogelijk moet zijn, al is lang 

niet alles meer mogelijk. Agrarische bedrijven die over willen stappen naar de echte 

intensieve vormen van landbouw dienen te verhuizen naar de – omstreden – 

landbouwontwikkelingsgebieden.  

 

11. Nieuwe Lijn wijst erop dat niet aan het buitengebied gebonden bedrijven, die aan de grenzen 

van hun mogelijkheden zijn,  zich deze beperking dienen te realiseren. Nieuwe Lijn staat in 

beginsel positief tegenover een verzoek aan de gemeenteraad indien zij verzoeken om via 

een planwijziging meer speelruimte te krijgen. 

 

12. Nieuwe Lijn wil voortvarende uitvoering van het door de gemeenteraad van Epe vastgestelde 

duurzaamheidsprofiel. 

 

13. Zowel landelijk en provinciaal zijn er vele regelingen, informatiekanalen en 

subsidiemogelijkheden om mensen op het gebied van milieu en duurzaamheid zelf in staat 

stellen actief te zijn. Nieuwe Lijn bepleit het ruim bekend maken van dit soort informatie als 

een belangrijke opdracht voor onze plaatselijke overheid. 
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14. In de komende periode wil Nieuwe Lijn de nieuwe werkwijze van afvalinzameling nauwkeurig 

volgen en waarnodig meteen ingrijpen om onze maximale mix, van dienstverlening, 

afvalbeperking en kostenbeheersing, te vervolmaken.  
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Financiën en economie 
 

Solide financieel beleid 

De gemeente Epe is er tot nu toe in geslaagd de 

internationale crisis goed door te komen. Het solide beleid 

dat al meer dan 10 jaar geleden is ontwikkeld heeft daar 

mede aan bijgedragen. Kernbegrippen als risicomijdend, 

anticiperend op ontwikkelingen en eerst sparen, dan 

uitgeven zijn daarbij van doorslaggevende betekenis 

geweest. Meteen in 2008, toen de banken-, hypotheken- en 

eurocrisis zich manifesteerde is ingezet om de enorme 

gevolgen van Rijksbezuinigingen te beperken en aan de 

samenleving geen onherstelbare schade toe te brengen. 

 

Lage lasten 

Door het Kabinetsbeleid is de nationale staatsschuld de laatste jaren enorm toegenomen en zijn de 

lasten sterk gestegen. Zowel via inkomstenbelastingen, accijnzen, BTW-verhogingen e.d. worden 

onze inwoners en bedrijven het vel over de neus getrokken. Veel mensen denken ten onrechte dat 

het de gemeente is die via de OZB veel 

van de burgers vraagt en dat de 

landelijke politiek terughoudend is. De 

werkelijkheid is beduidend anders: 

slechts 3% van de lasten worden door 

de gemeenten in rekening gebracht, 

97% door andere overheden, vooral 

het Rijk.  

 

Onze gemeente is desondanks een 

goedkope woongemeente gebleven. 

Jaarlijks wordt dit in onafhankelijke 

rapportages aangetoond. Onze 

woonlasten bevinden zich ver onder 

het landelijk gemiddelde. De komende 

jaren gaan de woonlasten aanzienlijk dalen (en sterker dan het landelijk gemiddelde) vanwege de 

lagere afvalkosten. 

 

Het is en blijft teleurstellend dat sommige landelijke politieke partijen in Epe, die in Den Haag 

verantwoordelijk zijn voor de enorme lastenverzwaringen van onze burgers, in onze gemeenteraad 

het goede Eper beleid van aantoonbare lage lasten bestrijden! 

 

Voortzetten van dit goede beleid 

Nieuwe Lijn wil ook in de komende bestuursperiode dit succesvolle en solide beleid voortzetten. Dat 

is voor al onze inwoners heel belangrijk omdat het nu al bekend is dat het einde van alle 

Rijksbezuinigingen en de ellende van de crisis nog lang niet in zicht is. Onze partij wil blijvende en 

onherstelbare schade aan de fysieke- en sociale infrastructuur voorkomen en daar waar mogelijk 

impulsen geven. Ons beleid is aantoonbaar goed en succesvol geweest.  

 

Of dit solide en sociaal sterke beleid daadwerkelijk wordt voortgezet is sterk afhankelijk van de 

nieuwe coalitie en de samenstelling van het college. Enkele partijen hebben zich sterk verzet tegen 

dit beleid van doelmatigheid en lage lasten. In de afgelopen jaren hebben zij voortdurend tegen de 

meeste financiële voorstellen gestemd en tegen belangrijke toekomstvisies.  



33 
 

Recreatie en Toerisme 

Nieuwe Lijn heeft van harte ingestemd met het Toeristisch Profiel, zoals dat in 2013 is vastgesteld. 

Kern hiervan is dat de gemeente in alle 

variatie veel te bieden heeft voor onze 

inwoners en de toeristen die hier 

verblijven. Naast het Veluws Bureau 

voor Toerisme, dat vooral zorgt voor 

marketing en promotie van het 

landsdeel, bestaat een eigen lokale 

organisatie. Deze instelling moet de 

verbinding verzorgen tussen de 

centrumwinkeliers, de 

recreatieondernemers en 

evenementenorganisatoren en richt 

zich op afstemming, aanjagen en 

stimuleren. Vanwege het grote belang 

van Recreatie en Toerisme voor de 

gemeente en het vrijwilligerskarakter 

van de organisatie is financiële 

ondersteuning vanuit de gemeente 

noodzakelijk.  

 

Nieuwe Lijn blijft bepleiten dat 

toeristische informatie en recreatieve 

voorzieningen ook nadrukkelijk in 

Vaassen en Emst beschikbaar blijven, 

gelet op de vele evenementen die hier 

worden georganiseerd en de campings 

en overnachtingsmogelijkheden die 

hier zijn.  

 

Bedrijvigheid 

Onze gemeente beschikt over een keur van grote bedrijven, kleinere ondernemingen en 

zelfstandigen zonder personeel. Door de crisis is veel van hen gevraagd. De meeste ondernemers zijn 

er gelukkig in geslaagd om hun zaken overeind te houden, anderen hebben tijdig of tijdelijke 

maatregelen genomen om door te kunnen gaan. De ondernemerszin en de veerkracht van iedereen, 

werkgevers en werknemers, verdient veel waardering.  

 

Van groot belang is het om de economische – 

en fysieke structuur te behouden en te 

versterken. Dat betekent goed ingerichte 

dorpscentra en moderne bedrijventerreinen. 

Afstemming tussen gemeente en 

belanghebbende ondernemersverenigingen en 

bedrijvenkringen blijft noodzakelijk. Gelukkig 

kent onze gemeente een actief Economisch 

Platform, waarin alle zaken met economische 

belangen adequaat worden opgepakt. Nieuwe 

Lijn bepleit het in versterkte mate voortzetten 

hiervan, door ook recreatieondernemers aan 

dit overlegorgaan toe te voegen. 
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Binnen de gemeentegrenzen bevinden zich een groot aantal prachtige bedrijven. Sommige al 

tientallen jaren oud, internationaal georiënteerd, met honderden werknemers en op enorme 

bedrijfsoppervlakten.  

 

We mogen trots zijn op deze ondernemingen en waar mogelijk als plaatselijke overheid 

ondersteunen in hun ontwikkeling. Ze zorgen immers voor een economische ontwikkeling, financiële 

opbrengsten en grote werkgelegenheid. 

 

Midden- en kleinbedrijf / ZZP 

Andere 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. Aandacht, ondersteuning en betrokkenheid van het gemeentebestuur, evenals 

daar waar mogelijk het faciliteren van deze bedrijven in hun ontwikkeling, opleidingsbehoefte of 

arbeidspotentieel, is daarom van groot belang. 

 

Een steeds grotere groep mensen is werkzaam als ZZP-er, zelfstandige zonder personeel. Vaak als 

eigen keuze om als zelfstandig ondernemer diensten te verlenen, onderzoek te verrichten of 

werkzaam te zijn in creatieve 

beroepen dan wel als 

ambachtsman. Maar ook steeds 

meer als gevolg van de 

economische crisis, waarbij het 

zelfstandig ondernemerschap 

een ontsnapping betekent van 

werkloosheid of 

inkomensdaling. We kennen 

verschillende, ondersteunende 

regelingen om deze groep bij te 

staan, zoals de Ik Start Smart. 

Een overeenkomst tussen de 

gemeente en Kamer van 

Koophandel om startende 

ondernemers te begeleiden. 

Daarnaast zijn er ook 

maatregelen die te maken 

hebben met inkomensondersteuning voor die ZZP-ers die zelf nog niet voldoende inkomen 

genereren en een aanvulling daarop kunnen krijgen. Nieuwe Lijn vindt dat de gemeente alles in het 

werk moet stellen om mensen te wijzen op de regelingen die er zijn en te helpen waar mogelijk om 

te komen tot een volwaardige en zelfstandige onderneming. 

 

Winkelvoorzieningen 

Door de crisis en het veranderende aankoopgedrag van consumenten, bijvoorbeeld vanwege 

webshops op internet, staan de traditionele winkelgebieden onder druk. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat vooral de grote publiekstrekkers zullen overleven én de kleinere, compactere 

gebieden waar optimale bereikbaarheid, goede service en klantvriendelijkheid overheersen. Het 

kernwinkelgebied van Vaassen behoorde in 2013 tot de top-10 van Nederland met 

verhoudingsgewijs de minste leegstand. De zuidzijde van het centrum is afgerond, Markt/Brink en 

Wielinklocatie vragen om herontwikkeling. In Epe wordt volop gebouwd en in Emst en Oene zijn de 

winkelvoorzieningen vooral gericht op de eigen bevolking, met uitzondering van de modegigant ARO. 
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Nieuwe Lijn vindt het van het allergrootste belang dat Vaassen zijn voordelige positie behoudt. Dat 

betekent een goede bereikbaarheid, een parkeerverwijssysteem en ruim voldoende gratis 

parkeerplaatsen. Maar ook de openbare 

ruimte behoort goed ingericht te zijn. De 

verblijfsomgeving van consumenten en 

gasten moet niet alleen schoon, heel en 

veilig zijn maar ook uitnodigend. Dit vraagt 

niet alleen een inspanning van de 

gemeente, maar ook van de winkeliers 

zelf. 

 

In 2013 is de wetgeving op het gebied van 

de winkeltijden en zondagopenstelling 

veranderd. Gemeenten mogen dit zelf 

regelen. Nieuwe Lijn heeft proactief de 

bevolking in de gelegenheid gesteld om 

hun mening hierover kenbaar te maken. 

Uitkomst van ons onderzoek leverde op dat het overgrote deel van onze inwoners, zowel uit 

religieuze en sociale overwegingen, geen voorstander is van koopzondagen. Dit betekent dat 

ondernemers zich moeten realiseren dat bij eventuele openstelling er waarschijnlijk sprake zal zijn 

van weinig draagvlak en beperkte klandizie. Nieuwe Lijn vindt daarom dat een gemeentelijke 

verordening op dit punt zeer terughoudend moet zijn.  

 

Industrieterreinen 

Onze gemeente kent een tweetal grote industrieterreinen, te weten Eekterveld in Vaassen en 

Kweekweg in Epe. Beide beschikken over het zogenaamde Keurmerk Veilig Ondernemen, waarbij 

door ondernemers en gemeente/brandweer afspraken zijn gemaakt over veiligheid, openbare ruimte 

of parkeren. Daarnaast kent onze gemeente nog een aantal verspreide terreinen, zoals die van 

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 maakwerk 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. 
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Concrete aandachts- en actiepunten financieel en economie: 

1. Nieuwe Lijn wil ook in de komende bestuursperiode het succesvolle beleid voortzetten dat 

uitgaat van een financieel solide gemeente, die sociaal sterk is en lage laste kent. 

 

2. Nieuwe Lijn wil voortvarende uitvoering van het Toeristisch Profiel, zoals dat in 2013 is 

vastgesteld.  

 

3. Nieuwe Lijn blijft bepleiten dat toeristische informatie en recreatieve voorzieningen ook 

nadrukkelijk in Vaassen en Emst beschikbaar blijven, gelet op de vele evenementen die hier 

worden georganiseerd en de campings en overnachtingsmogelijkheden die hier zijn.  

 

4. Nieuwe Lijn vindt het van groot belang om de economische – en fysieke structuur te 

behouden en te versterken. Afstemming tussen gemeente en belanghebbende 

ondernemersverengingen en bedrijvenkringen blijft noodzakelijk, zoals via het Economisch 

Platform. Nieuwe Lijn bepleit het in versterkte mate voortzetten hiervan, door ook 

recreatieondernemers aan dit overlegorgaan toe te voegen. 

 

5. Nieuwe Lijn vindt dat de gemeente alles in het werk moet stellen om bedrijven in het 

Midden- en Kleinbedrijf en ZZP-ers te wijzen op de regelingen die er zijn en te helpen waar 

mogelijk om te komen tot een volwaardige en zelfstandige onderneming.  

 

6. Nieuwe Lijn vindt het van het allergrootste belang dat Vaassen zijn voordelige winkelpositie 

behoudt. Dat betekent een goede bereikbaarheid, een parkeerverwijssysteem en ruim 

voldoende gratis parkeerplaatsen. 

 

7. Nieuwe Lijn vindt dat een gemeentelijke verordening op het punt van zondagopenstelling 

van winkels terughoudend moet zijn.  

 

 

8. Nieuwe Lijn vindt het van het grootste belang dat de bedrijven op onze industrieterreinen 

zich kunnen blijven ontwikkelen, ook al vraagt dit vaak maakwerk vanwege beperkende 

milieuwetgeving, nabijheid van woningen of verkeersproblemen. 
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Onze kandidatenlijst 2014 – 2018 

 

(Onze eerste 7 kandidaten van links naar rechts: René de Vries, Pieter Wiersinga, Annelies van 

Huffelen, Robert Scholten, Diana Oosterhoff, Jos Koman en Kenan Aldemir. Foto gemaakt door Henk 

van Huffelen) 

1 Robert Scholten 

2 René de Vries 

3 Diana Oosterhoff 

4 Pieter Wiersinga 

5 Jos Koman 

6 Kenan Aldemir 

7 Annelies van Huffelen 

8 Gerjan Post 

9 Frederic Koeman 

10 Gerry van de Schepop 

11 Harry Kouwenhoven 

12 Wico Ankersmit 

13 Marjan de Weerd 

14 Martijn Dijkman 

15 Marlies de Weerd 

16 Arrien Scholten 

17 Ilse Heideveld 

18 Robert Dijkman 

19 Herm Hullegie 

20 Albert Vos 

21 Hans Berkhoff 
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22 Jan Rodijk 

23 Cees Amende 

24 Wim Schakelaar 

25 Suze Bouwmeester 

 


