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Voor u ligt het Participatiedocument Omgevingsvisie gemeente Epe. Dit document geeft weer wat er eind 
2019 aan informatie is opgehaald tijdens verschillende bijeenkomsten, workshops en interviews, voor 
het maken van de omgevingsvisie. 

Start traject omgevingsvisie gemeente Epe
De gemeente Epe is in 2019 gestart met het proces om een omgevingsvisie te maken. De omgevings-
visie is een belangrijk instrument in de nieuwe (landelijke) Omgevingswet. Deze wet wordt naar alle 
waarschijnlijkheid in 2021 ingevoerd. In de omgevingsvisie staat hoe we onze omgeving (in de toekomst) 
willen inrichten. Daarom maken we deze omgevingsvisie graag samen met inwoners, organisaties, on-
dernemers en andere overheden en instanties waar de gemeente mee samenwerkt. 

Informatie ophalen
In november 2019 is een aantal bijeenkomsten georganiseerd – met de gemeenteraad, ketenpartners 
van de gemeente en met organisaties (stakeholders) - als startpunt voor het maken van een omgevings-
visie. Deze bijeenkomsten hadden meerdere doelen. Allereerst om de verschillende partijen te betrek-
ken bij en te informeren over de omgevingsvisie. Daarnaast was het doel om tijdens deze bijeenkomsten 
op te halen wat waardevol in en voor onze gemeente is (en wat in de toekomst dus zeker moet blijven). 
En tot slot was het doel om te inventariseren wat men als belangrijke ontwikkelingen of verbeterpunten 
ziet voor de toekomst van onze gemeente. 
Naast deze bijeenkomsten is een grote groep medewerkers van de gemeente, samen met raadsleden 
de straat op geweest om mensen te interviewen. Vervolgens is er een vergelijkbare vragenlijst online uit-
gezet via het inwonerspanel Epe Spreekt. Ook is er een aantal gastlessen en workshops op basisscholen 
en op een middelbare school geweest om kinderen en jeugd naar hun mening te vragen.

Hoe verder?
Dit document bundelt de informatie die opgehaald is tijdens deze eerste participatiefase. De volgende 
stap in het maken van de omgevingsvisie is om een verdiepingsslag te maken op basis van alle opge-
haalde informatie én op basis van bestaande informatie (feiten en cijfers en bestaand beleid). Welke 
thema’s zien we terugkomen en wat betekenen deze voor de verschillende gebieden in onze gemeente? 
Hierover gaan we graag opnieuw met u in gesprek. Zodra hier meer informatie over bekend is, leest u 
dit op www.epe.nl/omgevingsvisie en via de andere kanalen van de gemeente Epe, zoals facebook en de 
Gemeentewijzer in het Veluws Nieuws. Als u aanwezig was bij één van de bijeenkomsten in november, 
krijgt u ook een uitnodiging voor het vervolg.   

Heeft u vragen?
Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 14 0578 of stuur een e-mail naar gemeente@epe.
nl. 

INLEIDING



WERKSESSIE KETENPARTNERS
14 november

Op donderdag 14 november zijn de ketenpartners op 

het gemeentehuis uitgenodigd om na te denken over 

hoe zij vanuit hun organisatie of belangen naar de 

toekomst kijken en wat belangrijke thema’s zijn. Dit 

is plenair besproken zodat iedere partner van elkaar 

wist welke belangen en thema’s er aankomende jaren  

gaan spelen.  In de tabel is in het kort beschreven 

wat per ketenpartner de komende jaren gaat spelen 

en relevant is voor de gemeente Epe. 

Daarnaast hebben we gevraagd aan de deelnemers 

om de ingevulde kaartjes onder de verschillende 

thema’s in te delen om een beeld te krijgen welke 

thema’s bij de ketenpartners het belangrijkst zijn.

Opgave per deelgebied

De ketenpartners waren met twee personen 

aanwezig, met uitzondering van Rijkswaterstaat. De 

groep is daarom in twee groepen verdeeld voor de 

inhoudelijke discussie.

Eén groep kreeg de vraag om na te denken over de 

‘rode’ opgave (gebouwde omgeving, mobiliteit). De 

tweede groep kreeg de vraag om na te denken over 

de ‘groene’ opgave (natuur, landbouw en recreatie). 

Met als resultaat twee verschillende kaarten voor de 

gehele gemeente Epe.

PRIORITEITEN KETENPARTNERS KETENPARTNER INBRENG
VNOG • Veiligheid omvat alles en moet integraal ingebed worden.

• Veiligheid raakt diverse thema’s (oostzijde gemeente: landbouw-> milieu, gezondheid; westzijde gemeente: natuur; 
in de buurt van de IJssel: overstromingsgevaar).

• Vooral de samenwerking en afstemming met de partners en omliggende gemeenten is belangrijk

GGD • Het gaat om de integraliteit; geen tegenstellingen zoeken, maar verbindingen.
• Het gaat om beschermen (voorkomen schade) en bevorderen (bijdrage aan). 
• Gezondheid betreft: bewegen, groen, frisse lucht, wandelen, fietsen, spelen, toiletvoorzieningen, kijkgroen, goede 

veiligheid, etc., zowel voor stressreductie als voor de stimulans om te bewegen.
• Ook sociale aspecten. Gezondheid speelt altijd en overal. De GGD heeft veel data beschikbaar die bruikbaar zijn. 

OVIJ • Integrale thema’s, samen oplossen. Denk aan luchtkwaliteit, geluid, energie boven- en ondergronds, transporten 
gevaarlijke stoffen.

• Kijk ook naar omliggende gemeenten. Wat gebeurt daar? Is het straks zo dat gemeenten visies hebben met verschil-
lende mogelijkheden? 

• Er ligt een opgave wat betreft de energietransitie. Ook duurzame mobiliteit is belangrijk.
• Let op: elke ketenpartner is een andere juridische entiteit met verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

RWS • Er zijn geen concrete plannen wat betreft de A50. Zie Omgevingsagenda Oost. 
• Bereikbaarheid is ook meer dan asfalt alleen. 
• RWS stelt het areaal rondom de A50 ter beschikking voor bijvoorbeeld de energieopgave. RWS is daar volgend. Hun 

opgave zit elders, bij de Maasvlakte.

WATERSCHAP • Er is een blauwe omgevingsvisie. 
• Water kent geen gemeentegrenzen. Samenwerking is dus nodig. 
• Water speelt altijd een rol in het grotere geheel. 
• Herstellen van duurzame bodem is een thema. 
• Vitens is een belangrijke partij, hierin, oproep om die ook te betrekken.

ERFGOEDCOMMISSIE • Het huidige landschap is gecultiveerd en verandert ook door de eeuwen heen: 150 jaar geleden was de Veluwe kaal 
en de IJssel met bos omgeven.

• Elke plek heeft een ziel. Weet wat de geschiedenis van een plek is om die ziel vast te kunnen houden. Dat hoeft niet 
perse heel strak te zijn. 

• De vraag is wat in het licht daarvan de ruimtelijke kwaliteit van een plek is: Erfgoed is dan ook overal verweven.

overzicht met inbreng van ketenpartners



Groene opgave

Landbouw

• Voorkomen ‘mono cultuur’

• Agrarisch samen met Apeldoorn en Voorst

• A50 barrière

• Nieuwe lokale kleinschalige landbouw

 o Toerisme 

 o Verbinding dorpen

 o Stikstofuitstoot

 o Meer biodiversiteit

• Meer ruimte voor zonnevelden

• Nieuwe landbouw – nieuwe boeren

Natuur 

• Veluwe, Stilte en duisternis;

• Meer loofbos in plaats van naaldbos

• Transitie van naaldbos naar loofbos heeft als voordeel:

 o Bevordert veiligheid toerisme 

 o Grondwaterstand

 o Biodiversiteit

• Biodiversiteit in de dorpen, water, groene daken

Opgaves per deelgebied
• Beken weer zichtbaar maken 

• Ruimte voor kleinschalig groen

• Knelpunt fijnstof - Pallet kachels

• Thermische energie uit oppervlakte water combinatie met beken? 

• In de dorpen ‘sponswerk’ een plek geven (waterberging)

• Een ‘zachte’ dorpsrand aan de westzijde van Epe

Recreatie

• Veilig wonen, werken en recreëren

• Recreatie profiel kiezen. Welke vorm van recreëren past bij de 

gemeente Epe

• Rustpunten combineren met energie, bijvoorbeeld laadpunten ten 

behoeve van dag toerisme.

Rode opgave

Mobiliteit

• Conflict op het fietspad door de verschillende snelheden

• Snelfietsverbinding – oude spoor Zwolle

• Binnen de gemeente Epe is OV niet goed 

• Smart mobility & hubs  (combinatie vervoerssystemen en voorzieningen)

• A50 barrière

• Voor de auto minder aantrekkelijk maken:

 o Fietsnelweg 

 o Bestaande fietspaden verbreden tot 4 meter

 o Bevorderen wegen

 o Beter beheer wegen + veiligheid

Wonen  

• Zonering woning vs bedrijven

• Ventilatie bij nieuwbouw

• Rode ontwikkeling richting het oostelijke deel van de gemeente 

• Mogelijk dilemma energie vraag en wonen 

• Losse kernen behouden

• Biodiversiteit in de dorpen, water en groene daken

• Kleinschalige kavels en bebouwing

• Knelpunt fijnstof - Pallet kachels

Overige 

Water

• Strategische drinkwatervoorraad

 o Kwaliteit verbetering

 o Behouden + verbeteren

• Meer ruimte voor water (waterberging) ten koste van de intensieve 

veehouderij

Energie

• Inzetten op schone energie die geen effect heeft op:

 o Luchtkwaliteit

 o Bodem

 o Landschap

 o Geluidkwaliteit

• Meer ruimte voor zonnevelden

• Mogelijk dilemma energie vs wonen 

• Wasserij – watermolens bij de IJssel

illustratie rode opgaveillustratie groene opgave
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een energielandschap
Energie vs. wonen 

Maak elektrisch 
rijden bereikbaar 
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Samenwerken 
met omliggende 
gemeenten

Versterk de bossen, zet in op 
kwalitatief hoogwaardige en 
diverse natuur. Bijvoorbeeld 
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om 
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Zorgdragen voor gezondheid 
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bereikbaar voor iedereen
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Gemeentedekkend openbaar 
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voor de ontsluiting 
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barriere op 
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KETENPARTNERS

Stilte en duisternis

Luchtkwaliteit verbeteren
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Ruimte voor water ten 
koste van intensieve 
veehouderij

markeringen op locaties zijn deels generiek
KAART SAMENVATTING OPBRENGST 



WERKSESSIE STAKEHOLDERS
14 november

Een groot aantal binnen de gemeente Epe actieve organisaties is uitgenodigd voor  het 

stakeholdersoverleg. Het gaat om belangenverenigingen, woningbouwcorporaties, 

energiecoöperaties, ouderenverenigingen, winkeliersverenigingen en het georganiseerde 

bedrijfsleven. Op een drietal momenten in het proces wordt om hun inbreng gevraagd. Op 

14 november vond de eerste workshop plaats waarin de stakeholders werden uitgedaagd 

om mee te denken over de toekomst van de gemeente Epe. Tijdens de bijeenkomst 

waren circa 35 vertegenwoordigers van de verschillende organisaties aanwezig. 

Voorafgaand aan de workshop is als huiswerk aan de deelnemers gevraagd het ‘eigen’ 

belang van de organisatie kernachtig te formuleren op een routekaartje: ‘Wat is vanuit 

uw organisatie uw visie op de toekomst van de gemeente Epe?’ Een aantal thema’s vormt 

hierin de rode draad en werd door meerdere partijen genoemd. Het gaat om de volgende 

kernpunten:

• Zet in op vitale kernen met een geconcentreerd winkelaanbod.

• Faciliteer de toeristische sector, toerisme is een belangrijke drager.

• Zet in op woningbouw voor jonge gezinnen, en houd de mensen in de gemeente.

• Behoud de natuurlijke waarden en maak deze bereikbaar en beleefbaar.

Aan de deelnemers is vervolgens gevraagd de doelen of ambities van de verschillende 

organisaties op een matrixbord aan de hand van zes thema’s in te delen: ‘leefbaarheid’, 

‘gezondheid’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘economie’, ‘duurzaamheid’ en ‘mobiliteit’. De 

illustratie hiervan is hiernaast afgebeeld en op de volgende pagina zijn de routekaartjes 

uitgewerkt. Door de doelen op deze manier te categoriseren komen overeenkomsten 

en tegenstrijdigheden per thema in beeld en kan worden bepaald op welke manier de 

verschillende doelen elkaar kunnen versterken of aanvullen. Per thema gaan we in de 

volgende stap van de omgevingsvisie op zoek naar verbindingen tussen stakeholders, 

inwoners en gemeente. Op deze manier kunnen we vanuit thema’s en belangen een 

integrale visie maken.

In korte interviews is in het eerste deel van de bijeenkomst doorgepraat over de inbreng 

van de routekaartjes en de indeling per thema.

illustratie van indeling van de inbreng van stakeholders per thema





LEEFBAARHEID GEZONDHEID RUIMTELIJKE KWALITEIT ECONOMIE DUURZAAMHEID MOBILITEIT VEILIGHEID & NATUUR
Laat de visie van de bewoner 
centraal staan. Betrek de be-
woners in proces. De leefwereld 
van de inwoner en vanuit dat 
perspectief omgeving inrichten. 
Omgevingsvisie biedt kans om 
sociaal en fysiek te koppelen.

Een veilige en duurzame 
inbedding van het 
fietsgebruik in zowel 
woon- werkverkeer als ook 
het recreatieve gebruik. 
Door te voorzien in goede:
• fietsvoorzieningen;
• stallingmogelijkheden;
• bewegwijzing.
Veilig en duurzaam bewe-
gen..

Ontwikkelruimte. 
Een vitale actieve gemeenschap met 
in hoofdzaak circulaire economie die 
werkt en leeft op duurzame wijze in har-
monie met de kwaliteit en kenmerkende 
waarden van het dorpse karakter. De 
landschappelijke schoonheid, de kwets-
bare natuur en de ‘noaberschap’ men-
taliteit van de bewoners + leefbaarheid!

Vitale kernen met gecon-
centreerd winkelaanbod 
icm andere maatschap-
pelijke functies. Facili-
teren doen ontwikkelen  
voor toerisme. Woning-
bouw faciliteert jonge 
gezinnen. Faciliterend 
naar vestiging van jonge/
nieuwe detailhandel in de 
kernen. 

Doel: behouden of verbeteren 
woonomgeving vanuit doel-
stelling. 
Omgevingsvisie
Ruimte: ++ ruimte voor natuur. 
Duurzaam: ++ ruimte voor water. 
Leefbaarheid: + wonen en so-
ciale cohesie. 
Economie: +/- recreatie - werken. 

Duurzaamheid natuur - Land-
bouw

Actieve mobiliteit uit-
gangspunt voor ruim-
telijke plannen. First 
en last mile in com-
binatie met ov voor 
woon- werkverkeer

GNN gerealiseerd en beschermd! 
Randvoorwaarden natuur:
• schoon water en voldoende water;
• handhaving en toezicht;
• natuur verbonden.
beheerbare natuur vanuit multifunction-
aliteit, o.a. houtoogst. Natura 2000 volle-
dig beschermd
Cultuurhistorie:
• elementen beschermd bijvoorbeeld

beken en grafheuvels;
• landschapselementen.

Vergrijzing: locaties bij voor-
zieningen = gelijkvloers bouwen 
en ook met openbaar vervoer 
ontsloten,

Veilige woonomgeving voor 
de oudere inwoner! 

Leefbaarheid: ruimte en groen in de 
woonwijk, niet alles concentreren in de 
kerncentrum. Kwaliteit voor wonen en 
werken over alle thema’s heen. Jon-
geren in de gemeente behouden. Niet 
alles ten gunste van de natuur, anders 
gaat de gemeente op slot.

De dorpskernen Epe en 
Vaassen het centrum 
verkleinen. Geen winkels 
en diensten meer buiten 
de winkelacht op termijn.

Actieve mobiliteit is duurzaam, 
halen doelen Parijs. 

In beginsel moeten alle beslissingen ge-
toetst gaan worden aan het belang van de 
ecologie/natuur/duurzaamheid etc. Rec-
reatie en toerisme: verder uitbouwen van 
recreatie toerisme en natuur. Daarbij meer 
ruimte biedem met een duurzaam karak-
ter. Dit door de ondernemer meer ruimte 
te geven en innovatie op duurzaamheid te 
stimuleren. 

Behalen van een leefbaar Epe, 
een gezamenlijke opgave voor 
organisaties en bewoners. Goed 
wonen voor iedereen met spe-
ciale aandacht voor de vergrijz-
ing van de gemeente.

Beweegvriendelijke leefo-
mgeving. Relatie met 
preventieakkoord. Infra-
structuur laagdrempelige 
bewegingsactiviteiten.

Ruimtelijke kwaliteit betekent ook: 
• houd het water in de beken;
• groene beekdalen;
• waterberging.

Ruimte om te onder-
nemen op het platteland 
voor agrariërs. Geef ie-
dereen ruimte om zich te 
ontwikkelen  

Ruimte om te ademen. Kunnen 
voldoen aan o.a. stikstof, fijnstof, 
duurzaamheid, co2 opslag, dier-
welzijn, klimaatadaptie

Historische objecten en structuren be-
houden en integraal beschermen. 
Stromende beken behouden in hun en-
sembles.

Een aantrekkelijke groene ge-
meente om te wonen, onder-
nemen en te recreëren 

Veilige aantrekkelijke comforta-
bele infrastructuur voor fietsers 
en wandelaars.

Red het Eper landschap. Epe onder-
scheidend. Niet: ‘’onder de tucht van 
de markt’’ overal het landschap ver-
simpelen tot kerstboom kwekerijen en 
maisvelden, afgewisseld met windtur-
bines en ‘zonneweiden’. Onderzoek 
alle dingen en bewaar het goede.

Groei, regiofunctie, cen-
trum kleiner

Recreatie is een belangri-
jke economische pijler.

Fietsen en wandelen be-
langrijke bijdrage aan 
gastvrijheidseconomie.

Duurzaamheid, kringloopecon-
omie, gezonde omgeving, biodi-
versiteit.

1. bundelen van de kennis in de samenlev-
ing, het bestuur te voeden met inhoudeli-
jke kennis van omgeving/samenleving. 2. 
Het creëren van een sterke culturele en 
muzikale ambiance binnen onze gemeen-
te. 3. het faciliteren van ruimte om de 
initiatieven binnen de samenleving alle 
ruimte te bieden. 4. het moderniseren 
van de leefculltuur binnen de gemeente 
tevens de jonge mensen/talenten te 
inspireren in Epe te blijven wonen. 5. 
Het verlagen van de drempel tot 
muziekonderwijs. 6. het behouden/
verbeteren van onze flora/fauna. 7. het 
stimuleren van vrijwilligheid tot het bijdra-
gen aan maatschappelijke projecten.

Boeren leveren kwaliteit . De gemeente 
geeft ruimte. Samen leveren we ruim-
telijk kwaliteit.

Recreatie en toerisme: kwaliteit van besta-
ande locaties. Zorg voor vitaliteit, flexibel 
buitengebied. Door ondernemers meer 
ruimte te geven om te innnoveren. 

Matrix met de inbreng van de stakeholders per thema
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In het tweede deel van de bijeenkomst zijn de aanwezigen in vijf 

groepen uit elkaar gegaan, om vervolgens per groep nader in gesprek 

te gaan over een viiftal thema’s. In de groepen zijn de volgende 

thema’s besproken: ‘veiligheid’, ‘duurzaamheid’, ‘leefbaarheid’, 

‘gezondheid’ en ‘dromen over 2050’. Concreet is er gewerkt aan 

het formuleren van doelen en thematisch na te denken over de 

toekomstvisie van gemeente Epe. Hieronder worden per thema 

de doelen en uitkomsten uit de discussies en de verschillende 

toekomstbeelden samengevat. De doelen worden meegenomen bij 

de volgende stap van de nieuwe Omgevingsvisie.

• Energieopwekking versus het behoud van het landschap, dit is een dilemma. Zorg voor een adequate oplossing met een minimale 

impact op het landschap.

• De zone langs de A50 is een ‘geïndustrialiseerd’ landschap, los het energieprobleem daar op, in plaats van versnipperd in het 

landschap.

• Er is veel bos, een keuze kan zijn om delen van het bos ‘op slot’ te zetten waardoor natuur zich daar optimaal kan ontwikkelen. 

• Stimuleer inwoners hun eigen woning te verduurzamen. Geef hier subsidie voor, hef energiebelasting of organiseer een 

interessante regeling die gunstig uitpakt voor de woz waarde van de woning.

• Faciliteer nieuwe ontwikkelingen met waterstof, loop voorop als gemeente.

• Produceer zo min mogelijk afval als gemeente, zorg voor bewustwording bij de inwoners.

• Streef als gemeente naar circulaire landbouw en een circulaire economie. 

• Geef meer ruchtbaarheid aan en streekgebonden producten, grondstoffen en landbouw. 

• Houd de lijnen kort en de productiestromen minimaal. 

• Beperk de autobewegingen, zet daarentegen in op goed openbaar vervoer.

Prioriteiten per thema

Uitwerking van de thema’s

• Verbeter de verkeersveiligheid, zorg voor overzichtelijke 

kruisingen, gescheiden verkeersstromen (e-bikes).

• Op de ring van Epe wordt erg hard gereden, neem hiervoor 

maatregelen. 

• Zorg voor goede en slimme verlichting die meebeweegt in het 

buitengebied. Donkere plekken worden als onveilig ervaren. 

• Sommige mensen voelen zich onveilig in het donker in de 

dorpen. 

• Er is sprake van asociaal gedrag van jongeren, geef ze wat te 

doen.

• Meer en beter handhavend optreden verkleint het gevoel van 

onveiligheid.

Duurzaamheid

Veiligheid

illustratie van de inbreng bij het thema veiligheid

illustratie van de inbreng bij het thema duurzaamheid
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• Maak de zorg bereikbaar, zorg op maat en zorg dichtbij

• Stimuleer gezondheid door in te zetten op het sport- en verenigingsleven.

• Maak het groen en de natuur bereikbaar, zet in op goede wandel- en 

fietspaden die vanuit de kernen kunnen worden ‘opgepakt’. 

• Stimuleer fysieke beweging, bijvoorbeeld ontmoetingsplekken voor jong 

en oud zorgen er voor dat mensen naar buiten gaan. Bankjes maken 

ouderen mobieler. 

• Behoud en versterk de natuur en het groen.

• Een autoluw centrum kan bijdragen aan een gezonde gemeente

• Zorg dat de gemeente Epe aantrekkelijk blijft of wordt voor jongeren om 

zich er te vestigen.

• Zet in op levensloopbestendige woningen.

• Ga spaarzaam om met grondstoffen, beperk geluidhinder en emissie 

van de industrie.

• Houd vast aan de kernkwaliteiten van de gemeente Epe: 

rust, ruimte, kleinschaligheid, het dorpsgevoel en de 

natuur. 

• De gemeente Epe is een gezonde gemeente waar 

verschillende generaties samenleven.

• Er is ruimte voor jonge gezinnen.

• Recreatie is nog steeds een belangrijk thema in de gemeente 

Epe, zowel als inkomstenbron als voor de bewoners zelf.

• Nieuwe functies in het buitengebied toestaan zodat dit 

toekomstbestendig is ivm de krimpende agrarische sector. 

• Inzetten op nieuwe manieren van wonen, ‘off the grid’, ‘tiny 

houses’, terug naar de natuur. 

• Maak ruimte voor nieuwe energiebronnen. 

• Mobiliteit is een belangrijk thema, zet ook in de toekomst in 

op mobiliteit en een goed openbaar vervoer netwerk.

• Denk na over waar meer of juist minder regie 

moet worden gevoerd om de leefbaarheid te 

vergroten.

• Wonen, werken en recreëren bepaalt de 

leefbaarheid en daarmee de kwaliteit van de 

leefomgeving.

• Gemeente Epe vergrijst, zet in op bereikbaarheid 

en toegankelijkheid voor alle inwoners

• Zet in op gezondheid, dit is van meerwaarde. 

Zorg voor verbindingen tussen dorpen en het 

buitengebied.

• Jongeren versus senioren, wat conflicteert en 

hoe is dit op te lossen. Breng mensen samen 

en los het op.

• Wat is goed nu? Wat moet anders? Water maakt 

de gemeente bijzonder. 

• Leefbaarheid komt ook tot uitdrukking in de 

diversiteit van het landschap. 

• Zet in op groen in de kernen, klimaatbeheersing, 

bewustwording van de natuurlijke omgeving, 

ontmoeting van mensen. Mensen moeten over 

grenzen heen kijken. 

• Houd het voorzieningenniveau op peil: 

middelbare school, uitgaansleven, festivals.

• Zorg voor woningen in alle doelgroepen, er is    

tekort aan woningen voor jongeren.

GezondheidLeefbaarheid Dromen voor 2050

illustratie van de inbreng bij het thema gezondheid

illustratie van de inbreng bij het thema dromen over 2050



Emst

Epe

Oene

N309

A50

IJssel

Apeldoorns 
Kanaal

Vaassen

Sportvoorzieningen en recreatie 
op de Veluwe�ank

Zorg op maat
Bereikbaar voor iedereen
Seniorenwoningen dichtbij zorg

Zet in op 
streekeigen 
producten en 
circulaire 
landbouw

Zet in op een aantrekkelijk 
horeca en winkelaanbod 
in de kernen

Duurzaam en verantwoord voedsel 
verbouwen voor een eerlijke prijs 
voor de boer

Inzetten op groene energie

Het verenigingsleven is belangrijk 
voor de gemeenschap

Inzetten op natuurbeleving. Houd bij elke nieuwe 
ontwikkeling in het achterhoofd hoe dit de natuur of 
het groen kan versterken

De natuur is van iedereen, maak 
deze bereikbaar vanuit de kernen

Bewonersparticipatie 
is belangrijk. Laat 
mensen meepraten in 
de besluitvorming

Verbeter de verkeersveiligheid, 
overzichtelijke kruisingen en 
gescheiden verkeersstromen 

Passende huisvesting 
voor ouderen, starters 
en kwetsbare inwoners

Koester de natuurlijke 
waarden:
- het versterken van 
bossen
- maak de natuur beleef -
baar en bereikbaar

Woningbouw 
voor jong en 
oud

Aantrekkelijk vestigingsklimaat 
voor bedrijven

Eekterveld

Onderwijs in de 
kernen waarborgen

Houd bedrijven buiten de kern

STAKEHOLDERS

Schone lucht

Verminder geluidshinder

Verminder geurhinder

Gemeentedekkend openbaar 
vervoer voor alle inwoners

Drinkwaterkwaliteit
en -kwantiteit

Lorem ipsum

voldoende perspectief 
voor toekomstige 
agrarische bedrijven om 
te ondernemen

wandelen en �etsen
gezond en recreatief

markeringen op locaties zijn deels generiek
KAART SAMENVATTING OPBRENGST 
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INTERVIEWS OP STRAAT
16 november

Op zaterdag 16 november 2019 is een 

enthousiaste groep van circa 40 mensen, 

bestaande uit: raadsleden, wethouders, 

ambtenaren en wijkregisseurs de straat op 

gegaan met als doel om de mening van de 

inwoners op te halen over de toekomst van de 

gemeente Epe. 

Compleet met gemeente-sjaal en goodie bag vol 

uitdeelpepernoten zwermden we over de gehele 

gemeente Epe. Verschillende  locaties werden 

bezocht, onder andere: sportverenigingen, 

buurthuizen, de zaterdagmarkt, bibliotheek. 

Daarnaast zijn de verschillende kernen (Epe, 

Vaassen, Emst en Oene) bezocht.

Na het ophalen van informatie bracht elk 

interviewer ook een verhaal van de dag mee 

terug naar het gemeentehuis. Deze verhalen zijn 

op een kaart verzameld en gekoppeld aan de 

locatie waar ze zijn opgehaald, zoals hieronder 

en hiernaast te zien is. 

Naar aanleiding van het verhaal van de dag, 

formuleerde iedereen een les om mee te nemen 

in de omgevingsvisie. De verhalen en lessen zijn 

te lezen in de tabel hiernaast.

VERHAAL VAN DE DAG DIT MOETEN WE ERMEE DOEN
Leuke gesprekken! Bijna iedereen heeft 
behoefte aan sociale cohesie.

Terug laten komen in visie en beleid
Doorgaan met gebiedsgericht werken.

Dat het gebied rond de kerk karakteristiek 
is voor Epe.

We moeten wat doen voor de jeugd vooral 
qua voorzieningen en huisvesting.

Gemeente mooi zoals die is: behouden 
Betaalbaar wonen voor jongeren nodig.

Grote thema’s laten leven bij bewoners
Woonbeleid op jongeren toespitsen.

Super positief, bereidwillige inwoners, 
behoudend blijven waken en zorgen 
voor wat we hebben.

Zorgen voor divers woningaanbod. Dorps 
blijven. Niet te groot groeien!

Betaalbare woningen voor jong en oud
Leegstand in winkelbestand
Verkeersveiligheid verbeteren

Uitwerken in omgevingsvisie

illustratie enkele citaten uit de verhalen van de dag

Opgehoogde Daamsmolen 

 

   





DE ENQUÊTE
najaar 2019
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Aan welke 3 onderwerpen moet de gemeente volgens u de komende jaren extra 
aandacht besteden? 

Gezondheid, welzijn en zorg (ouderen, jeugd, mantelzorg, leefstijl etc.)

Ruimtelijke kwaliteit en natuur (bijv. het groen in onze gemeente)

Wonen

Mobiliteit, bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid

Klimaat en energie(transitie) (opwarming, CO2 uitstoot, schone energie, gasloos, etc.)

Milieu (lucht, geluid, fijnstof etc.)

Voorzieningen (denk aan aanbod en toegankelijkheid van bijv. sport, cultuur, onderwijs)

Economie en bedrijvigheid

Water (opvang, berging en afvoer)

Recreatie en toerisme

Anders, namelijk:
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De gemeente Epe in 2030
Naast de interviews op straat is de enquête 
daarna nog twee weken uitgezet via het 
inwonerspanel Epe Spreekt (www.epespreekt.
nl). Samen met de straatinterviews zijn er zo’n 
1.000 enquêtes ingevuld. Hier volgt een korte 
analyse van de opgehaalde resultaten.

Het overgrote deel van de respondenten geeft 
aan de gemeente graag te behouden zoals deze 
nu is, niets te willen veranderen, te hopen dat 
het in 2030 nog hetzelfde is. 

Daarnaast worden begrippen als: groener, grijzer, 
drukker of juist rustiger en duurzaam genoemd.
Op de vraag wat men zou willen veranderen 
of verbeteren in de gemeente is heel divers 
geantwoord. Veelgenoemde begrippen zijn: 
woningen, jongeren, leegstand, groen, ouderen, 
winkels en onderhoud.

Verder werd de vraag gesteld waar de gemeente 
de komende jaren aandacht aan moet besteden, 
Hierop worden gezondheid, ruimtelijke kwaliteit 
& natuur en wonen het meest genoemd. 

Gezondheid
Zoals te zien in de grafieken hiernaast springt 
‘Gezondheid, welzijn en zorg’ er in alle plaatsen 
en leeftijdscategoriën bovenuit. De voornaamste 
reden die hiervoor genoemd wordt, is vergrijzing. 
Bijna alle respondenten koppelen het groeiend 
aantal ouderen met een toename in de zorgvraag. 
Daarnaast wordt gezondheid ook aan natuur en 
ruimtelijke kwaliteit gekoppeld.
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Handhaving Onderhoud Streekcultuur Erfgoed
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Waar bent u het meest trots op in de gemeente Epe?
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Emst Epe Oene Vaassen

Waar bent u het meest trots op in de gemeente Epe?

Natuur Dorpsgevoel Rust

Ruimte Ligging Gezelligheid

Groen in bebouwd gebied Voorzieningen Bereikbaarheid

Recreatie Anders, namelijk:

Ruimtelijke kwaliteit & natuur
De nadruk ligt in deze categorie op de natuur, 

vooral binnen de dorpen. Ondanks de vraag naar 

woningen is uitbreiding niet gewenst als dit ten 

koste van de natuur gaat. “Natuur is de kracht van 

de gemeente Epe“ werd door iemand genoemd. 

Zowel ruimtelijke kwaliteit als natuur worden aan 

leefbaarheid gekoppeld

Wonen
Wat betreft wonen gaan de antwoorden vooral over 

een tekort aan betaalbare woningen voor starters 

en senioren. Jongeren geven aan hier te blijven 

wonen maar geen huis te kunnen vinden. De 

vergrijzing speelt hier ook weer een rol in en wordt 

zelfs gekoppeld aan ontgroening door te weinig 

doorstroming. Seniorenwoningen worden hiermee 

als twee vliegen in één klap aangewezen.

Dorpen en leeftijdsgroepen
Vooral in Vaassen blijkt wonen een 
aandachtspunt. In Emst en Epe staat ‘Ruimtelijke 
kwaliteit en natuur’ op nummer twee. Oene 
heeft een gedeelde tweede plek voor ‘Wonen’ en 
‘Mobiliteit’.

Als we kijken naar de waardering van de 
verschillende kwaliteiten van de gemeente door 
respondenten van verschillende leeftijden valt op 
dat de jongeren ‘gezelligheid‘ veel belangrijker 
vinden dan de andere leeftijdsgroepen.

Waar bij de andere leeftijdsgroepen de top drie 
duidelijk Natuur, Dorpsgevoel en Rust is, staat 
bij de jongste categorie gezelligheid op nummer 
3.



najaar 2019 - begin 2020
BEZOEK AAN DE SCHOLEN

Om ook de kinderen en jeugd te bereiken zijn 7 verschillende scholen in de gemeente 
Epe bezocht, zowel basisscholen als de middelbare school RSG. 
Op de verschillende basisscholen is een gastles gegeven aan ongeveer 170 kinderen uit 
de groepen 6 tot en met 8. Op de middelbare school, de RSG, is een gastles gegeven 
aan 75 jongeren in de klassen 3 havo en vwo. 

Na een korte uitleg over de Omgevingswet en de omgevingsvisie zijn de klassen in 
groepen verdeeld om vervolgens op de kaart van de gemeente Epe aan te geven wat 
voor de kinderen en de  jeugd bijzondere plekken zijn. Wat moet veranderen en wat 
moet juist behouden blijven? Ook hebben de kinderen zich kunnen uitspreken over hun 
visie op de (ruimtelijke indeling van de) gemeente Epe in 2030. 
In de basis zijn de kinderen en jeugd van de gemeente Epe tevreden over de gemeente en 
hoeft er niet veel te veranderen. Wel worden er activiteiten gemist die aansluiten bij hun 
leeftijd. Voor de kinderen van de basisscholen gaat het om speeltuinen/voetbalveldjes 
in de buurt van waar zij wonen.
Bij de jeugd op de middelbare school gaat het vooral om het behouden van 
sportvoorzieningen en zwembaden of voorzieningen zoals winkels in de kernen.  
Bij  alle groepen wordt de natuur zoals de Veluwe als waardevol beschouwd, maar de 
gebieden zijn niet overal per fiets even goed bereikbaar. De Veluwe wordt gezien als 
waardevol recreatiegebied. 

Datum Basisschool # Wie 
Di 3-12 Mosterdzaadje 14 Groep 7 & 8 

Vrij 6-12 
& 13-12 

Gerardus 
Majella 

55 Groep 6, 7 
en 8 

Di 17-12 Sint Bernardus 35 Groep 6,7 en 
8 

Ma 13-1 Jenaplanschool 
t Hoge Land 

12 Kinderraad 
(uit groep 5 
t/m 8) 

Do 22-1 WG vd 
Hulstschool 

27 Groep 7 & 8 

Do 23-1 School met de 
bijbel Emst 

24 Groep 7 & 8 



Emst

Epe

Oene

N309

A50

IJssel

Apeldoorns 
Kanaal

Vaassen

BASISSCHOLEN

Meer
woningen

Meer
voedselbanken

Meer en betere
�etspaden

Meer wandelpaden

Voorzieningen 
voor jongeren

Meer duurzame 
energie opwekken

Meer duurzame 
energie opwekken

Maak elektrisch 
rijden bereikbaar 
voor iedereen

Elektrische bussen en 
duurzame bushaltes

Duurzame snelle 
treinverbinding

Klimbos

Zwembad
met glijbanen

Verbeter de verkeersveiligheid, 
overzichtelijke kruisingen

Skatepark

Zorg dichtbij (vooral voor ouderen)

Meer winkels
(bereikbaar met ov)

Onderzoekslab, waterzuivering 
en energie opwekken in de IJssel

Sportvoorzieningen 
zijn goed en moeten 
blijven, er mogen wel 
meer soorten sporten

markeringen op locaties zijn deels generiek
KAART SAMENVATTING OPBRENGST 
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SAMENVATTING

Participatieresultaten

Op pagina 21 is een foto impressie en op pagina 

22 is een kaart opgenomen van de participatie 

(in- en extern) tijdens de analysefase van de 

omgevingsvisie.



DEELGEBIED 
VELUWE

DEELGEBIED 
KERNEN

DEELGEBIED 
A50

DEELGEBIED 
IJSSELVALEI

DEELGEBIED 
VELUWEFLANK

Emst

Epe

Oene

N309

A50

IJssel

Apeldoorns 
Kanaal

Vaassen

Beken en beekdalen 
zichtbaar maken

Zwembad
met glijbanen

Verminder geluidshinder

Verminder geurhinder

Duurzame 
hoogwaardige 
bedrijvigheid

Versterk de bossen, zet in op 
kwalitatief hoogwaardige en 
diverse natuur. Bijvoorbeeld 
door verloven van bossen
Voorkom monocultuur en 
bosbranden

Versterk het groen 
in de kernen

Zet in op streekeigen producten 
en circulaire landbouw

Duurzaam en verantwoord voedsel 
verbouwen voor een eerlijke prijs 
voor de boer

De natuur is van iedereen, maak 
deze beleefbaar en bereikbaar 
vanuit de kernen, versterk natuur 
bij nieuwe ontwikkelingen

Bewonersparticipatie 
is belangrijk. Laat 
mensen meepraten in 
de besluitvorming

Passende, betaal-
bare huisvesting 
voor ouderen, 
starters en
kwetsbare inwoners

Passende, betaalbare huisvesting 
voor ouderen, starters en 
kwetsbare inwoners

Woonhofjes in alle dorpen

Plattelandskarakter 
behouden

Bezoekerscentrum 
natuur en cultuur

Prettige woon-gemeente 
ipv werk-gemeente

Korte Broek

minder 
bebouwing

minder 
bebouwing

Meer
woningen

Klimbos

vs.

Inzetten op groene energie

Maak elektrisch 
rijden bereikbaar 
voor iedereen

Onderzoek /
energie
Watermolens

Fietssnelweg 
om 
�etsen te 
stimuleren

Zorg op maat
Bereikbaar voor iedereen
Seniorenwoningen dichtbij zorg

aantrekkelijk horeca en win-
kelaanbod in de kernen

Sport en verenigingsleven zijn 
belangrijk voor de gemeenschap

Onderwijs in de 
kernen waarborgen

Nieuwe zorginitiatieven 
Langer thuis blijven 

Gemeentedekkend duurzaam 
openbaar vervoer voor alle inwoners

Voorzieningen 
voor jongeren

Duurzame snelle 
treinverbinding

Meer en betere �ets- 
en wandelpaden

Geothermie

Schone lucht

Dorpscentrum 
autovrij / autoluw

Verbeter de verkeersveiligheid, 
overzichtelijke kruisingen en 
gescheiden verkeersstromen 

markeringen op locaties zijn deels generiek
KAART SAMENVATTING OPBRENGST 






