
Epen aan zet!
Resultaten Enquête Zelfsturing

In total hebben 251 inwoners van Epen de enquête ingevuld. Hiervan zijn er echter 
maar 218 volledig en te gebruiken voor de enquête. Er hebben iets meer vrouwen 
dan mannen de lijst ingevuld: 114 vrouwen ten opzichte van 104 mannen. 

Er waren 7 thema's, met ieder twee gesloten vragen, en 1 thema met drie gesloten 
vragen. Bij iedere gesloten vraag kon u een beoordeling geven van 1 (helemaal mee 
oneens) tot 5 (helemaal mee eens). 

De vakjes hiernaast staan steeds voor één deelnemer aan de enquête. Per vraag 
ziet u 218 vakjes, die staan voor 218 deelnemers. De kleur van zo'n vakje wordt 
bepaald door de score (variërend van rood als u het helemaal oneens was tot groen 
als het u helemaal eens was).
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• Stimuleer nieuwe woonvormen
• Houd nadrukkelijk rekening met starters  en/of jongeren die in Epen willen wonen
• Ga het gesprek aan over meer flexibele regels bij de overheid aangaande huisvesting

huisvesting

Woningaanbod ouderen
is voldoende.

Belangrijk dat er voldoende
woningen voor starters zijn.

Toerisme en recreatie zijn van
belang voor leefbaarheid.

Natuur en landelijke omgeving
is een belangriijk onderdeel van
mijn leefomgeving.

• Natuur koesteren en beschermen, maar niet te veel
• VVV-kantoor moet terugkomen
• Meer en beter onderhoud wandelpaden

natuur & recreatie

• Een ontmoetingsplek voor jongeren
• Actief jongeren betrekken bij verenigingsleven en activiteiten
• Goed openbaar vervoer
• Behoud basisschool, mits onderwijskwaliteit gegarandeerd kan worden
• Terugbrengen van een sportfaciliteit of zelfs heroprichten van een sportvereniging

sociaal domein

Opvang ouderen is voldoende.De basisschool moet blijven.

• Meer samenwerking tussen verenigingen
• Jongeren betrekken bij de verenigingen
• Sport terugbrengen in het verenigingsleven

verenigingen 
& evenementen

Aanwezigheid verenigingen
is bepalend voor leefbaarheid.

Belangrijk dat evenementen
worden georganiseerd.

Ontmoetingsplekken zijn
belangrijk voor de leefbaarheid.

Winkels moeten
behouden blijven.

• De VVV moet terugkeren, wellicht in een andere vorm
• Combineer de supermarktfunctie van de SPAR met andere functies die noodzakelijk zijn
• Het moet op meerdere plekken in het dorp mogelijk zijn om met de pinpas te betalen

voorzieningen

Er is voldoende OV.De verkeersveiligheid
is voldoende.

Ik voel me over het 
algemeen veilig.

• Maak Wilhelminastraat en Julianastraat veiliger
• Maak kern Epen autoluw
• Pak parkeerproblemen aan
• Zorg voor betere OV-verbindingen

verkeer & veiligheid

• Ondernemers faciliteren
• Geef ondernemers de ruimte om creatieve ideeën te ontplooien
• Flexibele regels
• Herbestemming/hernieuwd gebruik VVV-kantoor

werkgelegenheid 
& ondernemerschap

Er is voldoende ruimte voor
kleinschalige bedrijvigheid.

Er is voldoende lokale werk-
gelegenheid en bedrijvigheid.

In 2015 hield de initiatiefgroep Zelfsturing Epen 

een enquête over de leefbaarheid van uw dorp.

 

Samen met vele andere Epenaren liet u uw stem 

horen over thema's zoals onder andere veiligheid, 

natuur en recreatie, het verenigingsleven en

 ondernemerschap. 

Hier ziet u de uitslagen van deze enquête in één 

oogopslag. Aan de achterzijde vindt u een nadere 

uitleg per thema.



natuur & recreatie werkgelegenheid & ondernemerschap huisvesting voorzieningen

verenigingen & evenementen sociaal domein verkeer & veiligheid

Doe mee!

“Epen mag zijn Unique Selling Point – natuur – 
nog meer benadrukken en verkopen. 
Daar hebben wij allemaal ons voordeel van.”

“In leegstaande hotels zouden appartementen 
voor jonge starters wellicht een aanwinst zijn. 
Of splits grote huizen op.”

“Door zelf te pinnen, bijdragen aan 
behoud van pinautomaat in Epen”

“De regels, de kleine lettertjes en de vastgeroeste 
gewoontes zijn wel erg aanwezig.”

“Natuur koesteren, 
 met oog voor leefbaarheid en toerisme”

Spanningsveld tussen leefbaarheid, 
toerisme en natuur

De Epenaren stippen een heikel punt aan 
als het om het thema Natuur & Recreatie 
gaat. Ja, de natuur is de kracht van Epen 
én de directe omgeving en reden voor 
veel mensen om het dorp te bezoeken. 
Maar nee, de natuur mag niet de dupe 
worden van het toerisme en vice versa. 
Kortom: Het is koorddansen, wat de 
respondenten betreft.

Het evenwicht tussen leefbaarheid, 
toerisme en natuur wordt door veel deel-
nemers impliciet of expliciet genoemd. 
Het toerisme zorgt voor inkomsten, maar 
ook voor drukte en ook de natuur heeft er 
soms onder te lijden. Maar tegelijkertijd 
hebben enkelen het gevoel dat de natuur 
weer teveel beschermd wordt. “Een dezer 
dagen moeten we nog gaan betalen om 
een wandeling in het bos te maken”, 
reageert een respondent. Een ander zegt 
juist: “Natuur zou nooit voor andere 
doelen opgeofferd mogen worden.”

De sluiting van het VVV-kantoor komt ook 
bij dit thema nadrukkelijk naar voren als 
een punt waar veel deelnemers niet blij 
mee zijn. “Door de VVV te sluiten is er 
weer een stukje dienstverlening weg. 
Geen goede zaak”, aldus een deelnemer.

Ten slotte vinden we tussen de reacties 
van de respondenten regelmatig de 
opmerking terug dat de wandelpaden 
vaker en beter onderhouden zouden 
moeten worden.

Natuur koesteren en 
beschermen, maar niet te veel

VVV-kantoor moet 
terugkomen

Meer en beter onderhoud 
wandelpaden

“Geef ze de ruimte!” 

Faciliteer en help (startende) ondernemers, 
aldus de respondenten

De Epenaren die aan de enquête mee
deden, voelen zich overwegend betrokken 
bij het ondernemend klimaat in hun dorp. 
Veel respondenten vinden het belangrijk 
dat ondernemers zich in hun woonplaats 
moeten kunnen vestigen en hun bedrijf 
kunnen opbouwen.

Met name startende ondernemers en 
ZZP'ers worden genoemd door de 
deelnemers. Uit de reacties klinkt het 
signaal dat ondernemers gefaciliteerd 
moeten worden, door middel van 
bijvoorbeeld een pand of door het flexibel 
maken van regelgeving.

Onder andere op deze wijze zouden 
ondernemers gestimuleerd kunnen worden 
om in Epen hun bedrijf te beginnen of 
vestigen. De regelgeving is, zoals gezegd, 
volgens velen echter een belemmering 
hiervoor. “Als iemand in een hippe caravan 
of een VW-busje koffie, thee en een zelf-
gemaakt taartje wil verkopen, aan 

wandelaars of op zijn eigen land: Geef 
hen de ruimte!”, zegt een deelnemer stellig. 

“Ga met de stroom mee van grote steden, 
waar urban farming, eco lifestyle en klein-
schaligheid in opkomst zijn”, reageert een 
andere inwoner. “Het zal Epen sieren 
en ook de oudere generatie zal hieraan 
wennen. Oude gewoontes moeten door-
broken worden.”

Ook bij dit thema wordt de sluiting van 
het VVV-kantoor door velen aangehaald. 
Sommige deelnemers hopen ook bij dit 
thema op initiatieven tot herbestemming 
en/of hernieuwd gebruik van dit gebouw.

Ondernemers faciliteren

Geef ondernemers de ruimte 
om creatieve ideeën te ontplooien

Flexibele regels 

Herbestemming / hernieuwd 
gebruik VVV-kantoor

“Maak het gemakkelijker”

Slim omgaan met bestaande panden en 
zorg voor flexibele regel.

Uit de reacties van de deelnemers aan het 
onderzoek komt wat betreft huisvesting 
een duidelijk signaal naar voren: Het mag 
allemaal wat gemakkelijker en flexibeler, 
zeker als het gaat over de realisatie van 
nieuwe woonvormen of het huisvesten 
van jonge mensen die graag in Epen willen 
(blijven of komen) wonen.

De ideeën van enkele deelnemers zijn 
creatief. Waarom kunnen er niet meerdere 
woningen in één groter pand gerealiseerd 
worden”, vraagt een respondent zich af. 
“Bijvoorbeeld in leegstaande hotels, voor-
malige horecazaken en grote huizen.”
 Hierbij denkt men aan starters, maar 
tegelijkertijd ook aan ouderen, voor wie 
de huisvesting aangevuld kan worden met 
zorgfaciliteiten. “Misschien nieuwe woon-
vormen, waarbij bijvoobeeld alleenstaande 
ouderen en jongeren samenwonen?”, 
stelt een andere deelnemer.

Maar om zoiets mogelijk te maken, moet 
het wel makkelijker worden om bijvoorbeeld 
een woning aan te passen. “De regels van 
de Provincie moeten versoepeld worden. 
Ga hierover het gesprek aan!”, aldus een 
aansporing uit één van de reacties.

Stimuleer nieuwe woonvormen

Houd nadrukkelijk rekening 
met starters en/of jongeren die 
in Epen willen wonen

Ga het gesprek aan over meer 
flexibele regels bij de overheid 
aangaande huisvesting

“De grens is bereikt” 

Epenaren vinden voorzieningen belangrijk 
voor leefbaarheid en toerisme

Uit de enquête blijkt dat de deelnemers 
veel waarde hechten aan voldoende 
voorzieningen in het dorp, zeker met het 
oog op de leefbaarheid voor de inwoners, 
maar vooral ook vanwege de toeristische 
aantrekkingskracht van Epen.

Dat het VVV-kantoor gesloten is, is dan ook 
een ontwikkeling die veel Epenaren nog 
steeds betreuren. “De VVV moet terug-
komen”, zegt één van de respondenten 
stellig. “De grens is bereikt”, zegt een 
ander. “Het verdwijnen van de VVV betekent 
uiteindelijk ook dat we minder service 
kunnen bieden aan onze gasten.” 

Enkele deelnemers uiten hun bezorgdheid 
over de toekomst van de SPAR, vooral 
omdat in andere dorpen in de buurt de 
supermarkt al is verdwenen. “Misschien 
kunnen functies gecombineerd worden 
binnen de SPAR”, stelt één van de 
respondenten voor.

Een ander voornaam gespreksonderwerp 
is het Patronaat. Enkele deelnemers aan 
de enquête vinden dat het Patronaat te 
weinig gebruikt wordt, zeker door 
verenigingen uit het dorp zelf. Ze vinden 
daarnaast dat het Patronaat weinig 
uitstraling heeft. “En de kosten voor het 
gebruik ervan, zijn hoog”, weet één van 
de respondenten. “Hierdoor leeft het 
Patronaat te weinig.” 

De VVV moet terugkeren, 
wellicht in een andere vorm

Combineer de supermarkt-
functie van de SPAR met 
andere, noodzakelijke functies

Het moet op meerdere plekken 
in het dorp mogelijk zijn om met 
de pinpas te betalen

“Door het toenemende aantal auto's, motoren 
en quads en grote groepen fietsers, komt de 
leefbaarheid onder druk te staan.”

“Het is erg druk”

Toenemend verkeer zet leefbaarheid 
volgens Epenaren onder druk

Epen is een toeristische trekpleister. 
Dat is mooi, vooral voor de lokale 
economie. Maar het brengt volgens veel 
respondenten ook problemen met zich 
mee. Bijvoorbeeld op het gebied van 
verkeer. Door de populariteit van het 
Heuvelland, worden de verkeersaders 
bevolkt door talloze dagjesmensen, 
motorrijders en wielrenners.

“Hierdoor is het erg druk”, zegt één van 
de deelnemers aan het onderzoek. 
“Hierdoor ontstaan onveilige situaties 
op de weg.” Er wordt sowieso volgens 
de respondenten te hard gereden, vooral 
in de Wilhelminastraat en de Julianastraat. 
Maar ook in de bebouwde kom en liggen 
de snelheden te hoog, vinden enkelen. 
“Kinderen kunnen soms niet meer 
buitenspelen”, aldus een respondent. 
“Binnen de bebouwde kom zou er 
daarom slechts 30 kilometer per uur 
gereden moeten worden.”

Bovendien neemt ook de parkeerdruk toe: 
In de straten van Epen staat steeds meer 
'blik' geparkeerd. Dit gegeven, in 
combinatie met de toenemende toeristische 
drukte en de hoge snelheden, laat een 
hoop respondenten ijveren voor een 
verkeersluw dorpshart voor Epen.

Tot slot wordt ook bij dit thema het 
openbaar vervoer genoemd als een 
verbeterpunt. De verbindingen zouden 
volgens een groot aantal deelnemers niet 
afdoende zijn, vooral niet als jongeren of 
ouderen naar naburige dorpen en steden 
willen reizen.

Maak Wilhelminastraat en 
Julianastraat veiliger

Maak kern Epen autoluw

Pak parkeerproblemen aan

Zorg voor betere OV-verbindingen

“Door jongeren te betrekken, wordt een basis 
gelegd voor de toekomst van het dorp.”

“Jongeren moeten verbonden blijven met Epen”

Ruimte voor de inbreng van jongeren

Een groot deel van de respondenten toont 
zich betrokken bij de rol van jongeren in 
het dorp. Uit de commentaren van de 
deelnemers aan de enquête blijkt dat 
velen het belangrijk vinden dat er genoeg 
te doen is voor jongeren, dat jongeren een 
ontmoetingsplek hebben en dat zij ook een 
actieve rol in het verenigingsleven zouden 
moeten spelen.

Vooral het creëren van een ontmoetings-
plek, lijkt het merendeel van deelnemers 
aan het onderzoek een goed idee. “Het 
Patronaat bijvoorbeeld, met name voor 
jongeren tussen de twaalf en achttien jaar”, 
oppert de een, terwijl een ander denkt aan 
een eigen hangplek of een sportveldje. Het 
verenigingsleven moet open staan voor de 
inbreng van jongeren, aldus een aantal 
reacties. Er moeten activiteiten worden 
georganiseerd voor jongeren, waarbij 
jongeren zelf betrokken worden. Het gaffel-
hangen en de zeepkistenrace worden als 
positieve voorbeelden benadrukt. De KPJ 
zou in dit opzicht ook een belangrijke rol 
kunnen spelen.

Tot slot merken enkele respondenten op dat de
 mogelijkheid tot het gebruik van openbaar 
vervoer te wensen over laat, met name voor 
jongeren. Overige opmerkingen hebben vooral 
betrekking op het behoud van de basisschool 
(mits de kwaliteit van het onderwijs behouden 
blijft) en op het realiseren van een nieuwe sport-
faciliteit, die momenteel ontbreekt.

Een ontmoetingsplek voor jongeren.

Actief jongeren betrekken bij 
verenigingsleven en activiteiten.

Goed openbaar vervoer.

Behoud basisschool, mits onderwijs-
kwaliteit gegarandeerd kan worden.

Terugbrengen van een sportfaciliteit 
of zelfs heroprichten van een sport-
vereniging.

“Verenigingen die de kans krijgen om jeugd in het 
bestuur op te nemen, moeten deze kans met beide 
handen grijpen.”

“Een frisse blik vooruit!”

Gezamenlijke inspanning voor behoud 
verenigingen

De respondenten zijn het overwegend met 
elkaar eens: Verenigingen zijn van groot 
belang voor Epen. Het verdwijnen van de 
lokale voetbalvereniging en het vertrek van 
de handbalclub naar Mechelen, worden 
dan ook als zorgwekkend ervaren. 
De jeugd is daarom voor velen de sleutel 
naar een zonnige toekomst voor het 
Epense verenigingsleven.

“Het verenigings-leven is als smeerolie voor 
een gemeenschap”, zegt één van deel-
nemers. “We moeten het eigen vereniging-
sleven dan ook meer promoten. (...) 
Verenigingen moeten op dat gebied de 
inspanningen bundelen.”

Het belang van nieuwe aanwas voor de 
verenigingen wordt door velen – getuige de 
reacties – erkend. “Ik zie weinig jongeren 
en met het oog op de vergrijzing: Hoe gaan 
we dat in stand houden op den duur?”, 
oppert een deelnemer. Een ander signaleert 
echter ook een andere uitdaging:

“Tradities zijn belangrijk, maar je moet niet koste 
wat kost blijven hangen in 'omdat het altijd zo is 
geweest'.” Weer een andere inwoner stelt zich de 
vraag: “Is een vereniging nog de juiste graadmeter 
voor leefbaarheid? Heeft de jongere nog behoefte 
aan een vereniging? Of heet die vereniging nu 
Facebook of Instagram...?”

Andere punten die regelmatig concreet worden 
benoemd, is het verlangen naar de terugkeer of 
het opnieuw oprichten van een sportvereniging, 
het volledig in ere herstellen en doorontwikkelen 
van Kerst in het Geuldal en de noodzaak voor een 
nieuwe impuls voor carnaval in Epen.

Meer samenwerking tussen
verenigingen

Jongeren betrekken bij de
verenigingen

Sport terugbrengen in het
verenigingsleven

U kunt zich opgeven via:
epen.zelfsturing@hotmail.com

Voor meer informatie zie: 
www.epen-limburg.nl
www.facebook.com/epen.zelfsturing

Vervolg Zelfsturing Epen

In 2015 heeft er een enquête plaats-
gevonden over zelfsturing in Epen. 
Meer dan tweehonderd Epenaren deden 
mee. De weergave en analyse van de 
resultaten van dit onderzoek liggen nu 
voor u. Maar wat gaat er hiermee 
gebeuren? Hoe gaat zelfsturing in Epen 
nu verder?

De initiatiefgroep Zelfsturing Epen staat 
voor de belangen van alle inwoners van 
het dorp, jong en oud. Alleen samen 
houden wij ons dorp leefbaar. Daarom is 
het belangrijk dat iedereen daar op zijn of 
haar eigen manier een steentje aan kan 
bijdragen. Er zijn inmiddels al twee 
zogenaamde projectgroepen opgericht 
voor de aandachtsgebieden Sociaal en 
Fysiek, waar zich reeds enkele Epenaren 
voor hebben ingeschreven. Daarnaast gaat 
er ook gestart worden met het schrijven 
van een Dorpsontwikkelingsplan (DOP). 

In dit DOP wordt de toekomstvisie voor 
Epen beschreven, door plannen, ideeën, 
suggesties en wensen van de inwoners 
zelf. Met deze dorpsvisie geven de 

inwoners aan wat de gewenste 
ontwikkeling is van de leefbaarheid van ons 
dorp en de 
directe omgeving, zoals het buitengebied.

Wilt u meedoen? Geef u dan op bij de 
initiatiefgroep, via onderstaande contact-
gegevens of bij één van de leden. 
Uw deelname, inbreng en betrokkenheid 
zijn ontzettend waardevol. Bovendien is 
het ook nog eens hartstikke leuk om samen 
met andere Epenaren te werken aan de 
toekomst van ons dorp.

De vervolgsessies van de projectgroepen 
Sociaal en Fysiek én de start van de 
ontwikkeling van het DOP, vinden plaats:

Projectgroep Sociaal, 
23 maart, 20.00 uur, Patronaatsgebouw

Projectgroep Fysiek, 
23 maart 20.00 uur, Patronaatsgebouw 

Dorpsontwikkelingsplan, 
24 maart 20.00 uur, Patronaatsgebouw

Of neem contact op met één van de leden 
van de initiatiefgroep Zelfsturing Epen:

Ruud Belleflamme, Jasper Burgers, 
Helma van Haren, Jan Jansen, 
Bert Ubaghs, Elian Vanderheijden.


