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► Onze principes zijn onze uitgangspunten
De SGP-ChristenUnie wil leven, zoals God de Schepper in Zijn Woord van ons vraagt. Onze waarden
en normen zijn dan ook gebaseerd op de Bijbel. Een leven naar Zijn Woord zal tot zegen zijn voor
heel het volk. Dat is Gods eigen belofte en Hij houdt Zijn Woord. De mens is door God als
rentmeester over de aarde aangesteld. Het bewaren van de aarde is dus een opdracht van God. Het
gemeentebestuur is, net als andere overheden, door God ingesteld. Dit betekent dat we ook op
gemeentelijk terrein naar de Bijbel willen leven. Zo willen we bijvoorbeeld de zondag blijven zien als
rustdag en niet opofferen aan sport en andere evenementen.

► De gemeente en de burger
De SGP-ChristenUnie wil een gemeente die daadkrachtig optreedt, maar tegelijk betrokkenheid toont
naar de burger. Daadkracht komt tot uitdrukking in de communicatie met de burger en het opvolgen
van actiepunten die hier uit volgen. De gemeente moet actief meedenken met de burger.
Betrokkenheid komt ook tot uitdrukking in de zorg voor zwakkeren in de samenleving.
Eventuele samenwerking met andere gemeenten mag niet direct leiden tot fusie. Hierbij is de
Stedendriehoek niet de eerste keus; samenwerking met gemeenten van de Noord-Veluwe heeft onze
voorkeur.

► Jeugd en gezin
Het is voor onze hele samenleving van belang dat de gemeente het gezin als belangrijkste
samenlevingsvorm blijft zien. Het gezin verdient alle steun en bescherming. Immers het gezin is de
hoeksteen van de samenleving. Het huwelijk tussen een man en vrouw dient boven andere relaties
te staan. Het is belangrijk dat de centra voor jeugd en gezin in Epe, kunnen doorverwijzen naar
identiteitsgebonden hulpverleners. Ouders moeten het recht hebben om te kiezen.

► Onderwijs
De SGP-ChristenUnie vindt investeren in onderwijs belangrijk. Wij denken hierbij niet alleen aan de
jeugd, maar ook aan volwassenonderwijs en cursussen in het kader van integratie en bijscholing.
Kleine scholen moeten open blijven. Ook in het belang van de leefbaarheid in de kleine kernen. Het
godsdienstonderwijs op de openbare school willen we graag in stand houden met het oog op de
culturele vorming van de jeugd. Bij samenvoeging van schoolgebouwen dient de identiteit van het
onderwijs gewaarborgd te zijn.

► Openbare orde en veiligheid
Veiligheid is een belangrijk onderwerp voor ons. Sleutelwoorden hierbij zijn preventie en
handhaving. De wijkagent en BOA´s hebben de ondersteuning van alle burgers nodig om een
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zorgzame buurt te houden. Brandweer en ambulance moeten snel bereikbaar zijn. De
brandweerpost van Oene willen we behouden.

► Landbouw en buitengebied
De fractie van SGP-ChristenUnie wil agrarische gezinsbedrijven in de gehele gemeente ruimte bieden
om te kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling rond het LOG zullen we kritisch blijven volgen. Bij
bedrijfsontwikkeling dient rekening gehouden te worden met de gezondheid van de burgers in de
regio.
Voor vrijkomende agrarische woningen moeten ontwikkelmogelijkheden geboden worden.
Bestaande kleine bedrijfjes (ZZP-ers) willen we een werkplek bieden in het buitengebied. Hiermee
gaan we verpaupering van het platteland tegen. We pleiten voor maatwerk in de
vergunningverlening die aan de persoon gebonden moet worden. Om mantelzorg te bieden is het
soms nodig generaties te herbergen onder één dak.

► Bedrijfsleven en economie
De openstelling van winkels op zondag dient tegengegaan te worden. Het is niet alleen ons principe,
maar ook in het belang van medewerkers en de gehele samenleving om de rustdag te houden.
De gemeente dient een positieve bijdrage te leveren aan het op peil houden van het winkelbestand
in alle kernen. Vrij parkeren willen wij in de gehele gemeente behouden.

► Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
De vergrijzing van onze gemeente maakt het noodzakelijk om in alle kernen meer woningen voor
ouderen te realiseren. Bij nieuwbouw van woningen is het daarom van belang dat er voldoende
levensloopgeschikte woningen komen. Voor recreatiewoningen willen we persoonsgebonden
vergunningen afgeven. Bij de inrichting van de openbare ruimte is blijvend aandacht nodig voor
speelplaatsen en speelvoorzieningen voor de jeugd. Wij zijn voor het vaststellen van een
omgevingsverordening, zodat meer helderheid gegeven wordt, op basis waarvan een initiatief van
inwoners en bedrijven wel of niet kan.

► Milieu en duurzaamheid
Herstel van het evenwicht in het milieu moeten we blijvend nastreven. Aspecten die hierbij van
belang zijn, zijn onder meer: geluid, licht, afvalverzameling, duurzaam bouwen, waterbeleid en
kwaliteit van flora en fauna.
In het kader van rentmeesterschap vinden we duurzaamheid belangrijk. De fiets zien we als
duurzaam vervoermiddel. Fietspaden moeten goed onderhouden worden. Woon-werk verkeer
kunnen we verbeteren door snelfietsroutes. Fietsroutes naar scholen moeten veilig zijn.
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► Recreatie
De SGP-ChristenUnie streeft een recreatiebeleid na, waarbij ontspanning en recreatie voor de
samenleving betaalbaar blijft. Het toeristisch karakter van de gemeente Epe dient gestimuleerd te
worden, waarbij aandacht nodig is voor het behoud van het cultureel en historisch erfgoed.
Naaktrecreatie mogen we niet gedogen.
Bij sportvoorzieningen zal het amateuristische karakter van de sport belangrijk zijn. Sport op zondag
dient niet gesubsidieerd te worden. Strikte handhaving van sluitingstijden in de horeca blijft
belangrijk.

► Welzijn en zorg
In de komende raadsperiode zal de overheid veel taken op het gebied van welzijn en zorg
overhevelen naar de gemeenten. Om de kwaliteit van de uitvoering van deze nieuwe taken te
kunnen waarborgen streeft de SGP-ChristenUnie ernaar om waar mogelijk samenwerking te zoeken
met buurgemeenten. Gezien de toename van het aantal ouderen dient de gemeente Epe te
stimuleren dat de polikliniek in Epe uitgebreid wordt met een ouderenpoli. De inwoner van Epe moet
zelf kunnen kiezen voor een zorgaanbieder die bij hem of haar past.
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