
Verslag - Bijeenkomst over het gebied Wachtelenberg   

Datum: 30 maart 2016  

Tijd: 20.00 – 22.00 uur 

 

1. Inleiding 

Siebren Groen (namens het team van Heel Epe Beweegt) start de bijeenkomst en heet een ieder 

welkom. De aanleiding voor deze bijeenkomst is dat er meerdere signalen binnenkomen zijn van 

gebruikers binnen het gebied Wachtelenberg. De signalen hebben betrekking op het hebben van 

ruimtegebrek voor activiteiten, maar ook het hebben van een overschot aan ruimte voor activiteiten. 

Om deze twee zaken aan elkaar te koppelen, is het initiatief ontstaan om deze bijeenkomst te 

organiseren.  

 

Gerald Wagenaar (van de gemeente Epe) licht kort toe dat het nieuwe Sport- en Beweegplan Epe 

vanaf 30 maart ter visie ligt en daarin nadrukkelijk de thema’s samenwerking en accommodaties terug 

komen. De gemeente Epe wil vanuit haar regierol samenwerkingen tussen sportverenigingen 

onderling, maar ook samenwerkingen tussen sportverenigingen, onderwijsinstellingen en 

wijk/buurtverenigingen stimuleren. Daarnaast is het efficiënt gebruik van sportaccommodaties ook een 

belangrijk thema. De aanzet voor deze eerste bijeenkomst heeft dan ook als doel om een impuls te 

geven aan de mogelijkheden die het gebied Wachtelenberg heeft. 

 

2. Kennismakingsronde 

De aanwezigen wordt gevraagd om zichzelf even voor te stellen en aan te geven namens welke 

organisatie zij deze avond aanwezig zijn. De aanwezigen deze avond: 

 

Hans Debets    MHC Epe 

Michel Adrihem   MHC Epe 

Bert Lesker    MHC Epe   

Jan-Willem Vos   MHC Epe 

Bert …     MHC Epe 

Joanne Coes    W.G. van der Hulstschool 

Gillian Quanjer    Hoge Weerdschool 

Jan de Graaf    Koppel 

Ageeth Brinkman  Koppel  

Marike van Triest   Buurtraad Hoge Weerd 

Laurie Rodijk    Buurtraad Hoge Weerd 

Jan Baack    Cialfo 

Klaas Dijkstra    BASE 

Gerrit Berhoff    ORMI 

Richard Nijhof    ORMI 

Henk Zevenhuizen   Hondenschool Epe 

Marietje Janssen  Hondenschool Epe  

Cor van Dijk    PWA Hal 

Gert Dekker    PWA Hal 

Gerald Wagenaar   Gemeente Epe  

Wim Peters    Gelderse Sport Federatie 

Michel de Boer    Gelderse Sport Federatie 

Siebren Groen    Heel Epe Beweegt 

 

Wel uitgenodigd, maar niet aanwezig: 

 

KOM Kinderopvang 

Interakt Contour 



Fitnesscentrum Epe 

Fysiotherapie Praktijk Dynamiek 

MFC Kleurrijk 

BC 70 Veluwe 

BC Epe 

Badminton Overdag EVA 

Gymnastiekvereniging Hercules 

TV Epe 

SV Epe 

 

3. Knelpunten- en wenseninventarisatie 

De aanwezigen worden in twee groepen verdeeld. De eerste groep gaat in op de knelpunten die 

ervaren worden in het gebied, de tweede groep gaat de wensen voor het gebied benoemen. Na 15 

minuten wisselen de groepen. De aangegeven wensen en knelpunten zijn: 

 

Knelpunten 

- Kinderen van de school (Kleurrijk) spelen op beton en hebben geen mogelijkheid om op gras 

te spelen. Daarentegen wordt het veld aan de overzijde niet gebruikt; 

- De hondenschool heeft geen licht- en sanitair voorziening; 

- Geen betrokkenheid tussen buurtraad en de overige gebruikers van het gebied; 

- Vandalisme komt regelmatig voor binnen het gebied. Dit komt mede door de slechte staat van 

de omheining (westelijke zijde van het terrein); 

- De combinatie tussen sport en BSO levert nog wel eens problemen op. De eisen vanuit de 

GGD zijn streng en daardoor voldoend sportaccommodaties soms niet; 

- BASE is al langere tijd op zoek naar een locatie voor het realiseren van een buitenveld voor 

basketbal; 

- Er zijn nog teveel eilandjes binnen het gebied. Er is nog te weinig samenwerking tussen de 

gebruikers van het gebied Wachtelenberg; 

- Het is niet mogelijk om de PWA hal te gebruiken binnen de periode van de zomersluiting.  

 

Wensen 

- Hondenschool zou graag meer gebruik willen maken van voorzieningen als een kantine, 

kleedkamer. Daarnaast zou men ook graag een lichtvoorziening willen hebben; 

- Het veld naast (achter) de PWA Hal ligt er ongebruikt bij, biedt kans voor kinderen; 

- ORMI kent de wens om een beachveld te realiseren; 

- Er is een duidelijke wens geuit om partijen binnen het gebied meer met elkaar te laten 

samenwerken; 

- Het zou voor meerdere verenigingen aantrekkelijk zijn om een multifunctioneel en openbaar 

speelveld te realiseren (sluit aan bij de wens van BASE); 

- Eens per jaar zou er een evenementendag (open dag) georganiseerd kunnen worden door 

alle gebruikers van het gebied; 

- De bezetting van ruimten binnen het gebied kan flink verbeterd worden, verschillende 

sportaccommodaties staan de hele dag leeg; 

- Door meer gebruikers van de ruimten, kan ook de omzet worden verhoogd; 

- Er moet meer afstemming komen over de bezetting van de accommodaties; 

-         Hierdoor staan ook kansen om andere doelgroep naar het gebied te halen (bv. senioren, 

andere doelgroepen); 

- Er kunnen hierdoor ook nieuwe initiatieven ontstaan zoals bedrijfssport, ruimte voor de 

politiehondenvereniging; 

- Ook de partijen die er deze bijeenkomst niet bij zijn, moeten hierbij worden betrokken. 

 

 



4. Terugkoppeling Knelpunten en Wensen 

De genoemde knelpunten en wensen zijn vervolgens plenair besproken. 

 

5. Vervolg 

Tenslotte wordt de vraag gesteld aan de aanwezigen: Hoe nu verder? Is er na vanavond een basis 

gelegd om samenwerking binnen het gebied verder te onderzoeken? Een aantal aanwezigen 

concluderen dat er zeker onderwerpen genoemd zijn die nader onderzocht. Er wordt besloten om een 

werkgroep te formeren bestaande uit een aantal gebruikers binnen het gebied. De werkgroep gaat 

zich over een aantal zaken die vanavond benoemd zijn buigen. De werkgroep koppelt vervolgens in 

het najaar van 2016 haar bevindingen terug naar de andere gebruikers binnen het gebied. 

 

Onderwerpen waar de werkgroep zich over kan buigen: 

 

- Betere bezetting en benutting van de sportaccommodaties (waardoor ook meer omzet); 

- Relatie en samenwerking tussen de wijk (buurtraad), onderwijs en de sportaanbieders; 

- Wens om realisatie van een multifunctioneel (openbaar) speelveld; 

- Veiligheid verbeteren en vandalisme tegengaan; 

- Meer samenwerkingsmogelijkheden (duurzaamheid, bestuurstaken ect.)    

      

    


