UITNODIGING
ONLINE WERKCONFERENTIE OMGEVINGSVISIE
Gemeente Epe werkt aan haar omgevingsvisie. Die visie gaat over ons. Over u. Welke stip
zetten we op de horizon als het gaat om wonen, werken, recreëren, duurzaamheid, natuur
en landschap? Hoe bepalen we de toekomst van onze gemeente? Daarover gaan we graag
in gesprek met zoveel mogelijk inwoners.
Via de vooraankondiging heeft u zich kunnen aanmelden voor deze werkconferentie.
Heeft u dat nog niet gedaan? Geen nood, dat kan alsnog. We stellen het zeer op prijs als
u meedoet!
Twee programma’s
Deze online werkconferentie is verdeeld over twee dagdelen: een middag- en een
avondprogramma. De opzet van beide programma’s is hetzelfde. De starttijden van de
programmaonderdelen zijn als volgt:
Middagprogramma
16.00 uur
16.05 uur
16.15
16.25
17.05
17.10
17.50

uur
uur
uur
uur
uur

18.00 uur

Onderdeel
Digitale ‘inloop’
Introductie over de aanpak en het doel van de
werkconferentie (10 min.)
Opstart en inleiding werksessie
Werksessie 1
Pauze en wisselen naar volgende sessie
Werksessie 2
Afronding bijeenkomst: wat doen we met
uw bijdrage? Welke stappen komen nu in de
vaststelling van de omgevingsvisie?
Afsluiting programma

Avondprogramma
19.30 uur
19.35 uur
19.45
19.55
20.35
20.40
21.20

uur
uur
uur
uur
uur

21.30 uur

Zowel voor het middag- als voor het avondprogramma kunt u zich aanmelden voor
maximaal twee werksessies. Tijdens elke werksessie bespreken we een thema met de
opgave waar we de komende jaren voor staan. In totaal hebben we vijftien werksessies
gepland over vijftien verschillende thema’s. Op de volgende pagina vindt u een overzicht
van alle werksessies en thema’s.
Wij zijn zeer benieuwd naar welk(e) thema(‘s) uw interesse uitgaat. Wilt u meepraten
over maximaal vier verschillende thema’s? Dat kan! Meld u zich dan aan voor zowel het
middag- als het avondprogramma.
Aanmelden voor de sessies
Wilt u meedoen met een tot maximaal vier sessies? Meld u dan aan door te mailen naar
omgevingsvisie@epe.nl en laat ons het volgende weten:
Ja, ik meld me graag aan voor:
[ ] Middagprogramma. Voorkeur voor werksessie(s): nr. …. en nr. ..….
en/of
[ ] Avondprogramma. Voorkeur voor werksessie(s): nr. …. en nr. ..….
Vermeld daarbij uw naam, mailadres, adres en telefoonnummer. Alvast dank!

Uw mening over de toekomst van gemeente Epe is van groot belang.
Graag tot maandag 14 december!

INHOUDELIJKE WERKSESSIES
ONLINE WERKCONFERENTIE OMGEVINGSVISIE GEMEENTE EPE
1. Woningbouwlocaties Epe
Waar en hoe gaan we woningen bouwen?
We starten met een aantal locaties dat voor
woningbouw in aanmerking kan komen.
Ook spreken we over wat er gebouwd zou
moeten worden en de manier waarop. Welke
randvoorwaarden gelden daarbij?
2. Woningbouwlocaties Oene en IJsselvallei
Zelfde opzet als bij werksessie 1, mét daarbij
aandacht voor wonen in het buitengebied.
3. Woningbouwlocaties Vaassen
Zelfde opzet als bij werksessie 1.
4. Woningbouwlocaties Emst en Veluweflank
Zelfde opzet als bij werksessie 1, mét daarbij
aandacht voor wonen in het buitengebied.
5. Gezonde leefomgeving
Wat is een gezonde leefomgeving? Hoe
houden we deze in stand en kunnen we die
zelfs versterken? Denk aan schone lucht,
snackbar- en rookvrije zones rondom scholen,
beperken van overlast van bedrijven of
verkeer, etc.
6. Ouder worden in de gemeente Epe
We hebben steeds meer oudere mensen in
de gemeente. Wat betekent dit voor wonen,
zorg en welzijn? Wat is nu en in de toekomst
nodig? Hoe begeleiden we de ouder wordende
samenleving? Wat heeft u later nodig?
7. Uw dorp als ontmoetingsplek
Wat is er nodig om de dorpen als
ontmoetingsplekken te zien? Wat is nu goed
en wat kan beter? Hoe organiseren we dit?
8. Locaties zonne-energie
Waar en hoe realiseren we de opwekking van
zonne-energie? Onder welke voorwaarden
doen we dit en wat is daarvoor nodig?
9. Locaties windenergie
Waar en hoe realiseren we de opwekking van
windenergie? Onder welke voorwaarden doen
we dit en wat is daarvoor nodig?
10. Hitte, droogte, natte voeten
Het klimaat verandert. Hoe passen we onze
dorpen en het landelijk gebied aan? Op welke
manier kunnen we onze gemeente leefbaar
houden?

11. Natuur om u heen
Groen is van grote waarde in onze gemeente.
Hoe gaan we om met de natuur rondom uw
woning en binnen de dorpen?
12. Natuur in het landelijk gebied
Natuur en biodiversiteit zijn van levensbelang
voor iedereen. Hoe gaan we om met natuur,
landschap en cultuurhistorie? Hoe kunnen
landbouw, recreatie en toerisme bijdragen
aan het behouden en versterken van de
natuur?
13. Bewegen in de gemeente Epe
Fietsen, wandelen, hardlopen: bewegen is
belangrijk. Hoe maken we beweegvriendelijke
wijken? Hoe stimuleren we lopen en fietsen
nog meer? Wat is hiervoor nodig?
14. Ruimte voor ondernemerschap
Hoeveel ruimte willen we bieden voor
winkels en bedrijven en op welke plek? In de
centra, de wijken, op de bedrijventerreinen
of op andere plekken? Hoe houden we de
gemeente Epe economisch gezond en wat is
daarvoor nodig? En hoe combineren we dat
met onze groene omgeving?
15. Samen bouwen aan ontwikkeling van
onze gemeente
Hoe combineren we de verschillende opgaven
voor onze gemeente zoals het wonen en de
energietransitie? Hoe vinden we samen de
balans tussen zaken van algemeen belang
en het individuele belang van mensen? Hoe
verliezen we solidariteit tussen generaties
niet uit het oog en vinden we elkaar bij
vraagstukken die velen raken?
Kortom, de opgave voor een gezonde en fijne
omgeving is een opgave voor ons allemaal.
Hoe kunnen we dat samen vormgeven?
Welke rol ziet u voor zichzelf? Uw
mening horen we meer dan graag:
elke stem telt dus graag tot
maandag 14 december!

