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Actielijst
Deze actielijst is opgemaakt na afloop van de bijeenkomst op 15-05-2019 in de kern Epen.
•

Einstein Telescoop

Wat betreft de Einstein telescoop de inwoners van Epen en omgeving hiervan op de hoogte blijven
houden. Het organiseren van een nieuwe bijeenkomst wanneer dit noodzakelijk is op het gebied van
nieuwe ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is wanneer vaststaat dat de Einstein Telescoop
geplaatst of niet geplaatst wordt.
1. Om enkele aanpassingen c.q. verbouwingen van het gemeenschapshuis “het Patronaat” te
realiseren is er een plan van aanpak ingediend. Dit plan is tijdig bij de gemeente ingediend
zodat dat eventueel in de begroting kan worden opgenomen.
a. Informatie ophalen van de zelfsturing en plan van het patronaat.
b. Deze informatie / dit plan “kritisch” te bekijken zodat de gemeente voldoet aan de
wensen van de inwoners. Het Patronaat is de enige accommodatie waar alle
verenigingen op terug kunnen vallen wanneer de kastelein de deuren zou sluiten. In
deze horeca gelegenheid zijn momenteel veel verenigingen gevestigd.
Kortom; luisteren naar de geluiden & wensen van de inwoners.
2. Het bekijken of het mogelijk is om aan de leegstand in Epen een andere invulling te geven.
Het realiseren van wooneenheden voor oudere mensen die nog zelfstandig kunnen
functioneren. Het realiseren van starterswoningen voor jongeren.
3. Het (laten) aanleggen voor betere verbinding van het internet en ontvangst van
televisiekanalen ook in de buitengebieden.
4. Het behouden van de pinautomaat in dit toeristisch dorp.
5. Het voorzien van hondenpoepbakken op de honden uitlaatroutes.
6. Het bekijken van veiligheid qua zebrapaden op deze drukke wegen niet alleen vanwege het
auto verkeer maar ook veel fietsverkeer en andere weggebruikers.
7. Het tot doel stellen van toeristenbelasting in de omgeving.
8. De parkeerproblematiek [overlast] rondom de “Smidse” en Terziet aanpakken, handhaving.
9. Slecht groenonderhoud onkruidbestrijding en wandelpaden [toegankelijkheid].

Per mail en website informeren wij inwoners van Epen en omstreken over de genoemde punten over
een termijn van 6 maanden.
Namens Fractie Balans,
Wiel Duijzings

