Wijkplan Vegtelarij & Burgerenk
Welzijn en zorg
Monitoren jeugdige hanggroepen en in contact zijn met deze groepen
Uitvoering: Koppel
Betrokken:
Buurten: Vegtelarij, Burgerenk
Er is een aantal jeugdige hanggroepen in Epe. Koppel organiseert wekelijks op woensdagmiddag
sport –en spelactiviteiten voor jeugd in Vegtelarijpark. Koppel betrekt de jeugd bij de organisatie van
de nationale buitenspeeldag en burendag in Enkweg en Burgerenk.
Update: Buurtsportcoach
De buurtsportcoach stimuleert een gezonde en actieve leefstijl onder alle inwoners. De
buurtsportcoaches richten zich op het versterken van de positie van sportverenigingen, organiseren
van sportinstuiven (onder andere in de Klimtuin) en de organisatie van de Nationale Sportweek in Epe
(zoals diverse activiteiten in de wijk Burgerenk). Voor meer informatie over de buurtsportcoach kunt u
contact opnemen met Siebren Groen: s.groen@koppelepe.nl
Update: Oproep deelnemers voor toekomstige wijkvereniging/initiatiefgroep Vegtelarij
Vanuit diverse activiteiten met buurtbewoners in de Vegtelarij – bijvoorbeeld burendag en
wijkwandeling – hoorden opbouwmedewerkers van Koppel dat er bij meerdere bewoners behoefte is
aan een wijkvereniging voor de Vegtelarij. Koppel heeft deze signalen opgepakt en besproken met
een aantal buurtbewoners. Er zijn tot nu toe twee bijeenkomsten hiervoor geweest. Tijdens de laatste
bijeenkomst hebben een aantal buurtbewoners besloten om een initiatiefgroep op te richten met als
doel door te groeien naar een wijkvereniging die zelfstandig en zelfbesturend is. Koppel ondersteunt
de buurtbewoners in de oprichting van deze initiatiefgroep. Wilt u meer weten over de initiatiefgroep of
heeft u ook interesse in deelname? Neem dan contact op met Koppel via info@koppelepe.nl o.v.v.
initiatiefgroep Vegtelarij.
Organiseren en stimuleren activiteiten met buurtbewoners in wijkgebouw Burgerenk
Uitvoering: SWOE
Betrokken: wijkvereniging Burgerenk Buurten: Burgerenk
Sinds september 2013 is het wijksteunpunt Burgerenk actief met de organisatie van een aantal
activiteiten. Elke dinsdag- en vrijdagochtend bent u van harte welkom op de koffie-uurtjes die van
10.00 tot 11.30 uur worden gehouden. Incidenteel is er een speciale gast op het koffie-uurtje
(bijvoorbeeld de wijkagent, Verian of iemand van de gemeente Epe) om informatie te verstrekken. In
de huis aan huis bladen staat aangekondigd wanneer er een speciale gast bij de koffie aanschuift.
Eens per maand op de donderdagmiddag is er een creatieve middag waarbij ook iedereen uit de wijk
welkom is om mee te doen. De middag is van 14.00 tot 16.00 uur. Eens per maand wordt er ook op de
donderdagmiddag gesjoeld van 14.00 tot 16.00 uur. Inmiddels is er een kookgroep van start gegaan in
het wijksteunpunt. Twee vrijwilligsters koken elke tweede dinsdag van de maand voor mensen uit de
buurt. De maaltijd kost u € 5,00 en van tevoren aanmelden is noodzakelijk in verband met het inkopen
van de ingrediënten. Vanaf maandag 14 april wordt er eens per twee weken jeu de boules gespeeld in
samenwerking met woonzorg Unie Veluwe, locatie de Boskamp. Het jeu de boules begint om 14.30
uur maar de koffie staat al vanaf 14.00 uur voor u klaar. Hebt u zelf ideeën voor een activiteit of wilt u
misschien als vrijwilliger meehelpen bij de activiteiten in het wijksteunpunt Burgerenk neem dan
contact op met Linda Seinstra via info@swoepe.nl.
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De wijkverpleegkundige
Uitvoering: Verian
Betrokken:

Buurten: Vegtelarij, Burgerenk

Algemeen Maatschappelijk Werk en Wijkverpleegkundige bieden zorg en hulpverlening aan bewoners
woonachtig in de gemeente Epe. Wijkverpleegkundigen en Algemeen Maatschappelijk Werkers
werken samen met andere instellingen waar nodig en waar wenselijk om de adequate zorg en
hulpverlening te bieden. Zij signaleren zorgen en zorgbehoeften.
Wonen en woonomgeving
Duurzaamheidsmaatregelen en onderhoud woningen Triada
Uitvoering: Triada
Betrokken:
Buurten: Vegtelarij, Burgerenk
In een aantal straten gaat Triada onderhoud aan woningen uitvoeren. Planning en aanpak zijn op te
vragen bij Triada.
Aanpak tuinenbeleid
Uitvoering: Triada
Betrokken:

Buurten: Vegtelarij, Burgerenk

Bij goed huurderschap hoort een verzorgde omgeving. De huurder is verantwoordelijk voor het
onderhoud van de tuin. Triada benadert huurders om de tuinen op orde te brengen en indien nodig
gaat zij over op ingrijpende maatregelen voor de huurder.
Update: prettige woonomgeving
Triada ziet ‘wonen’ breder dan alleen een ‘woning’. Ook de woonomgeving bepaalt of u prettig woont.
Het groenonderhoud, de veiligheid op straat en voldoende voorzieningen in de wijk vindt u als
bewoners ook belangrijk. Ditblijkt uit de diverse contacten met huurders en uit diverse onderzoeken.
Triada richt zich in de woonomgeving op de thema’s schoon, heel en veilig. Zij willen net als u een
schone en veilige buurt zonder verloedering en besteden aandacht aan bewonersparticipatie en de
aanpak van (woon) overlast en huurachterstanden. Sinds vorig jaar zijn ze samen met de gemeente
Epe extra actief in de Vegtelarij en richten zich op het onderhoud van de tuinen, erfafscheidingen en
woonoverlast.
Update: verzorgde woonomgeving
De uitstraling van een buurt worden door verschillende factoren bepaald. De individuele tuinen zijn
hierin een belangrijk onderdeel. De meeste tuinen liggen er goed bij. Je kunt zien dat bewoners
aandacht besteden aan de inrichting en onderhoud van hun tuin. Helaas zijn er in iedere buurt wel een
aantal bewoners die nauwelijks tijd investeren aan de tuin, terwijl zij verplicht zijn om de tuin in te
richten en te onderhouden als siertuin.
Update: Onderhoud en Energiemaatregelen aan huurwoningen Triada
Bij het onderhoud dat Triada verzorgt aan haar woningen kunt u bijvoorbeeld denken aan het
buitenschilderwerk en andere noodzakelijke werkzaamheden om de woning in goede staat te houden.
In woningen die nu en in de toekomst nodig zijn voor de doelgroep, worden extra maatregelen
toegepast om de woning energiezuinig te maken. Wij brengen deze woningen op minimaal
energielabel B. Zo kunnen wij helpen om de woonlasten te beperken en het wooncomfort te
verbeteren. Dit jaar worden energiebesparende maatregelen toegepast in de huurwoningen aan de J.
van Oldenbarneveldstraat, Vegtelarijweg, Willem van Oranjestraat, Hopstraat en Vegtelarijweg.
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Sociale veiligheid
Monitoring en direct ingrijpen bij ernstige (jeugd)overlast
Uitvoering: Politie, BOA Betrokken:
Buurten: Vegtelarij, Burgerenk
Op dit moment zijn er weinig tot geen meldingen over sociale veiligheid. De politie monitort bekende
meldingen en grijpt in als overlast onverwachts toeneemt. In Epe kennen we een straatgroepenteam
onder regie van de gemeente. Dit straatgroepenteam bestaat: de wijkagent jeugd, de wijkagenten, de
BOA’s, de straathoekwerker, verslavingszorg Tactus en de medewerker openbare orde en veiligheid.
Dit team is verantwoordelijk voor de aanpak van jongerengroepen. Dit kan zijn om overlast te
voorkomen, jongeren te ondersteunen bij verslaving of door activiteiten te organiseren met/voor
jongeren. Dit doet het team voor de gehele gemeente. Meldingen die bij de gemeente en politie
binnen komen, worden in het team opgezet tot een aanpak. Die aanpak kan zich richten op de
jongeren, hun ouders, maar ook op buurtbewoners. Buurtbemiddeling kan er ook onderdeel van zijn.
Wijkagent bereikbaar en laagdrempelig voor buurtbewoners
Uitvoering: Politie
Betrokken:
Buurten: Vegtelarij, Burgerenk
Rob van Pijkeren is de wijkagent Epe-Oost en Dick Buter is de wijkagent voor Epe-West. Zij zijn de
politiemensen die direct in en voor de buurt werken. Daarnaast kent de politie in Epe nog een
wijkagent voor het thema jeugd. Dit is Gea Overeem. Zij houdt zich voornamelijk bezig met jeugdigen
en jongeren in de hele gemeente Epe. De wijkagenten zijn bereikbaar via de telefoon op 0900-8844.
Openbare ruimte
Bewoners schouwen samen met de gemeente de woonomgeving
Uitvoering: gemeente Betrokken:
Buurten: Vegtelarij, Burgerenk
Een groep bewoners kijkt samen met de gemeente kritisch naar de openbare ruimte. Zij gaan samen
schouwen in de woonomgeving en beoordelen of die omgeving voldoet aan de kwaliteitseisen gesteld
door gemeente Epe. Dit gebeurt feitelijk ook indirect bij de buurtwandelingen. Daarnaast gaat de
gemeente een structurele schouwgroep van bewoners oprichten. U kunt zich aanmelden voor
deelname via gemeente@epe.nl o.v.v. ‘schouwgroep openbare ruimte’.
Groenadoptie van openbaar groen
Uitvoering: gemeente Betrokken:

Buurten: Vegtelarij, Burgerenk

De gemeente levert een bepaalde basis aan verzorging van groen conform gestelde kwaliteiteisen.
Sommige bewoners zien graag het openbaar groen anders ingevuld dan de geleverde basis. De
gemeente biedt bewoners die een andere (hogere) kwaliteit van groen willen de mogelijkheid om een
stuk groen te adopteren en zelf aan de slag laten gaan. In Epe Zuid zijn al vier
groenstukken/bloembakken door (groepen) van buurtbewoners geadopteerd. U kunt vrijblijvend
informeren naar de spelregels van groenadoptie via gemeente@epe.nl o.v.v. ‘groenadoptie’. Natuurlijk
kunt u deze informatie ook vinden op www.epe.nl.
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Update: Groenadoptie Willem van Oranjestraat: Speelveld op de schop
Op woensdag 9 april hebben bewoners van de Willem van
Oranjestraat in Epe (buurt Vegtelarij) behoorlijk wat werk
verricht om het speelveld en het plantsoen voor hun deur te
veranderen en mooier te maken. Samen met medewerkers
van de gemeentelijke buitendienst ging jong en oud druk aan
de slag. Het veld werd omgeploegd en de kinderen uit de
buurt waren samen met hun ouders druk bezig met het
planten van heesters. Er was eten en drinken en iedereen
vermaakte zich prima. Ook werd er om het speelveld een
lage haag gezet, zodat het voor kinderen moeilijker wordt
om de weg op te rennen. Het plantsoen werd aangepakt en
zwerfafval opgeruimd. Door de beplanting met heesters en
de lage haag wordt het een overzichtelijk speelveld. De
buurt gaat het speelveld zelf onderhouden en houdt toezicht.
In verschillende wijken in de gemeente Epe ontstaan steeds meer burgerinitiatieven waarbij bewoners
samenwerken om de buurt heel, schoon en veilig te houden. De gemeente Epe ondersteunt deze
initiatieven en heeft een faciliterende rol .
Update: groenadoptie Gandhiweg
Bewoners aan de Gandhiweg in Epe hebben onlangs een
bloembak van de gemeente geadopteerd. Maandag 14 april
waren ze druk bezig met het mooi maken van de bloembak.
De bewoners zullen gezamenlijk de bloembak onderhouden
en toezicht houden. Als ze advies nodig hebben over het
onderhoud, dan staan de medewerkers van de
gemeentelijke buitendienst voor hun klaar. De gemeente
Epe biedt inwoners sinds een aantal jaar de mogelijkheid om
stukken openbaar groen te adopteren en te onderhouden.
Denk hierbij aan perken, rotondes en bloembakken.
Update: meer ruimte voor natuur in de wijk
De gemeente Epe realiseert in de kern Epe op twee locaties
een vlindertuin, een zogenaamde ‘Idylle’. Hierbij worden twee
bestaande grasvelden aan de Beekweide en een deel van het
Vegtelarijpark ingezaaid met een veldbloemenmengsel. Op de
locatie aan de beekweide worden ook struiken en bloembollen
aangebracht. Ook het beheer van het grasland wordt op de nieuwe
veldbloemen aangepast. De gemeente sluit hiermee aan op een
landelijk project van de Vlinderstichting. Deze stimuleert de aanleg
van Idyllen op diverse locaties in Nederland.
De laatste jaren gaat het vlinderbestand in Nederland achteruit, vooral de zeldzamere soorten. Dit
geldt ook voor de wilde bijen en andere insecten omdat er een gebrek is aan voedsel. De gemeente
Epe heeft in haar groenbeleid vastgelegd dat zij een bijdrage wil leveren aan de versterking van de
natuurwaarden en het voeren van ecologisch groenbeheer waar dat mogelijk is. Met de aanleg van de
twee vlindertuinen gaat de gemeente een begin maken met de uitvoering van dit groenbeleid.
Dit project wordt in het voorjaar van 2014 uitgevoerd. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de
Vereniging Milieuzorg Epe en de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging,
vereniging voor veldbiologie). Deze vrijwilligersorganisaties en tevens enthousiaste burgers van Epe
hebben een bijdrage geleverd in de planvorming. Daarnaast zal de KNNV de monitoring van het
vlinderbestand voor de komende 5 jaar uitvoeren.
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Bestrijding zwerfafval Vegtelarij
Uitvoering: gemeente Betrokken:

Buurten: Vegtelarij

De gemeente heeft bewoners, die zich irriteren aan zwerfafval, uitgenodigd om in gesprek te gaan
over dit onderwerp. Dit gesprek heeft op 4 juli 2013 plaatsgevonden. Drie mogelijke
zwerfafvalbestrijdingsinitiatieven zijn besproken in de Troelstraat, Willem van Oranjestraat en
Gandhiweg.
Onderhoudswerkzaamheden aan de weg en/of voetpaden
Update: Verbetering verkeersveiligheid en leefbaarheid wijken Burgerenk en Vegtelarij te Epe
De gemeente Epe gaat de verkeersveiligheid in de wijken Burgerenk en Vegtelarij verbeteren en de
parkeerdruk in de met name oudere woonstraten in deze wijken beperken. In 2013 is gestart met de
wijk- en buurtgerichte aanpak van de wijken Burgerenk en Vegtelarij. Op basis van een
buurtwandeling met de bewoners en een enquête zijn de knelpunten in deze wijken in beeld gebracht
en is op basis hiervan een maatregelenpakket samengesteld om onder andere de verkeersveiligheid
en leefbaarheid hier te verbeteren. Het maatregelenpakket is in het najaar van 2013 tijdens
inloopbijeenkomsten aan de bewoners en belanghebbenden gepresenteerd en bestaat voor het
onderdeel verkeer uit de volgende maatregelen:
1. de maximumsnelheid wordt in de wijk Burgerenk verlaagd naar 30 km/uur.
2. Om deze lagere maximumsnelheid te ondersteunen worden er op de Klimtuin, Vleerveld,
Willem Dreeslaan, Europalaan en Willem van Oranjestraat verkeersplateaus aangelegd.
3. Om de parkeercapaciteit te vergroten worden de parkeerverboden langs Kerkenveld en
Schotakker gedeeltelijk ingetrokken. Daarnaast worden er langs de Klimtuin, Schotakker,
Slotgraskamp, Beekweide, Troelstrastraat, Willem van Oranjestraat, Buizerdstraat en Willem
Dreeslaan extra parkeerplaatsen aangelegd.
4. Om de toegankelijkheid te verbeteren en conflicten te vermijden worden er op delen van de
Klaverkamp en Oude Wisselseweg eenrichtingsregimes ingesteld, uitgezonderd fietsers, en
worden de bloembakken op de Willem van Oranjestraat verwijderd.
Update: Verbetering verkeersveiligheid kruispunt De Meent - Zuukerenkweg
De gemeente Epe wil in september dit jaar de verkeersveiligheid op het kruispunt Zuukerenkweg – De
Meent aanpakken. Een van de problemen is dat automobilisten veelvuldig op het kruispunt het
afslagverbod negeren en toch afslaan Er komen daarom aanvullende maatregelen om de
verkeersveiligheid op het kruispunt te vergroten.
Zo wordt het zicht vanaf de Zuukerenkweg nabij het kruispunt verbeterd en op een afstand hiervan
met hagen of groenwallen beperkt. De Zuukerenkweg wordt daarnaast versmald, zodat het afslaan
van automobilisten op het kruispunt onmogelijk wordt. Om de veiligheid van het (brom)fietsverkeer
verder te vergroten wordt het kruispunt voorzien van vrijliggende fietsvoorzieningen. Deze
maatregelen zijn gepresenteerd in een plan dat vanaf 26 maart ter inzage ligt bij de publiekswinkel op
het gemeentehuis.
Naderingssnelheid en zicht
De aansluitingen van de Zuukerenkweg worden nabij ontsluitingsweg De Meent versmald zodat de
snelheid van automobilisten afneemt en het afslaan fysiek wordt voorkomen. De lichtmasten worden
verplaatst naar de middengeleider zodat automobilisten vanaf de Zuukerenkweg nabij het kruispunt
optimaal zicht hebben op het kruisend verkeer. Over een afstand van 50 meter worden groenwallen/
hagen in de bermen aangebracht, zodat het zicht vanaf een afstand op het kruisend verkeer wordt
beperkt. Hierdoor wordt de naderingssnelheid van het verkeer op de Zuukerenkweg verlaagd. De
maximumsnelheid op ontsluitingsweg De Meent wordt verhoogd naar 80 km/uur, met uitzondering van
het kruispunt Zuukerenkweg, waar een gevarenpunt met een lagere maximumsnelheid van 60 km/uur
wordt ingesteld.
Ook wordt de komende periode nog vaker door handhaving gecontroleerd en overtreders van de
verkeersregels worden beboet.
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Update: Veilige oversteekplaatsen kruising Hoofdstraat en Enkweg
De gemeente Epe wil in september dit jaar de fiets- en voetgangersoversteken ter hoogte van
basisschool Anne de Vries veiliger maken. In de huidige situatie wordt er niet of onvoldoende
voorrang verleend aan het tegemoet komend en kruisend verkeer. Ook worden de fiets- en
voetgangersoversteken op de Hoofdstraat nabij het kruispunt Enkweg als onveilig ervaren. Het doel is
om de verkeersveiligheid te verbeteren door de middengeleiders te verbreden en te verlengen,
waardoor de fietsers en voetgangers zich straks veiliger kunnen opstellen en in twee keer kunnen
oversteken. Ook worden langs de nieuwe middengeleiders verhoogde betonnen banden geplaatst.
Door het verbreden van de middengeleiders ontstaat er voor de overstekende fietsers en voetgangers
een grotere bufferruimte, die zeker voor het opstellen van fietsverkeer gewenst is. Zij kunnen de brede
Hoofdstraat daardoor in twee keer oversteken. Zij hoeven niet ineens een afstand van 8 meter te
overbruggen, maar slechts 3,25 meter. Deze maatregel leidt daardoor tot een veiliger gevoel voor
voetgangers en verkeersbrigadiers. Om het zebrapad hier ook beter zichtbaar te maken wordt de
middengeleider van een attentiebord met daarop het bord “voetgangersoversteekplaats” voorzien.
Afslaan vrachtverkeer
Door de middengeleiders te verlengen en dichter naar het kruispunt te brengen wordt de
omrijdafstand voor overstekende en linksafslaande voetgangers en fietsers beperkt en zullen zij de
oversteken naar verwachting eerder gebruiken. Door de beperkte open ruimte is het voor afslaande
vrachtauto’s noodzakelijk om over de koppen van de middengeleiders te rijden, deze worden daarom
voor vrachtauto’s overrijdbaar gemaakt. Automobilisten gebruiken alleen de rijbaan.
Communicatie en contact
Vragenuurtje: inloopavond komend najaar 2014
Het wijkteam wil dit najaar een inloopavond organiseren waarbij onderwerpen als groen, veiligheid en
wonen centraal staan. De wijkagent, de wijkbeheerder en een woonconsulent van Triada zijn
vertegenwoordigd tijdens de inloopavond. Houd deze website in de gaten voor datum en locatie.
Actuele informatie over uw wijk
Op de gemeentelijke website staan de laatste updates en wijkplannen van uw wijk. Deze vind u onder
de link http://www.epe.nl>Leven in Epe >wijk gericht-werken_
Contactgegevens wijkteam Vegtelarij en Burgerenk
Politie: wijkagent Vegtelarij Rob van Pijkeren, 0900-8844
Politie: wijkagent Burgerenk Dick Buter, 0900-8844
Gemeente Epe: wijkbeheerder Hennie Kroes, (0578) 67 87 87; gemeente@epe.nl
Triada: Anne-Marie van Zwieten; (0578) 67 66 66; info@triada.nl
Verian: Sandra Casteel; (0578) 67 78 99
Koppel: Lianne Houtman; (0578) 67 67 67; info@koppelepe.nl
SWOE: Linda Seinstra; (0578) 62 09 88; info@swoepe.nl
Wijkvereniging Burgerenk: (0578) 61 31 87; info@burgerenk.nl
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