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Van de voorzitter 
 

Het jaar 2019 is een bijzonder jaar geworden voor de Dorpsraad Epse/Joppe. 

Door verhuizing van 4 bestuursleden buiten Epse ontstond de vreemde situatie dat Jan Start als enige in 

het bestuur overbleef. Als interim-voorzitter, -secretaris en –penningmeester is door hem aan de lopende 

zaken aandacht besteed. De toenmalige penningmeester Erik Kanters heeft nog enkele maanden de taken 

van penningmeester uitgevoerd. Het bijhouden van de website kon worden uitbesteed. 

 

Vanaf mei 2019 is geprobeerd een compleet nieuw bestuur te formeren. Uiteindelijk is dat gelukt en heeft 

het nieuwe bestuur de handschoen opgepakt. 

Op 19-11-2019 werd dat bestuur tijdens de ALV unaniem verkozen. Vanaf 1 oktober zijn een aantal zaken 

overgenomen van Jan Start en is het bestuur zich gaan inwerken. 

 

In de periode tussen april 2019 en oktober 2019 is er wel periodiek overleg gevoerd met wethouders van 

Lochem en Deventer over de lopende zaken. 

Vooral de ontwikkelingen rond het bedrijvenpark A1 vroeg de aandacht. Door suggesties voor oplossingen 

naar voren te brengen ontstond er een goed overleg. 

Graag wil ik, als huidige voorzitter, mijn dank uitspreken voor het feit dat Jan en Erik de nodige zaken 

hebben waargenomen in deze periode. 

 

De opstart is niet eenvoudig geweest, als compleet nieuw bestuur moesten wij ons nog overal in verdiepen. 

Zo ontdekten wij onder andere dat een aantal werkgroepen door gebrek aan vrijwilligers niet meer 

functioneerde. Een aantal werkgroepen functioneerde nog wel en daar is veel overleg mee gevoerd. Als 

bestuur hebben we de contacten met de werkgroepen onderling verdeeld. 

Op die manier zijn er ook een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen Epse/Joppe tot stand gekomen, zoals 

bijvoorbeeld de projectgroep nestkastjes. 

 

Helaas besloot de net benoemde secretaris/webmaster op 1 januari 2020 terug te treden in verband met 

drukke eigen werkzaamheden. Gelukkig hebben we in de loop van 2020 een tweetal nieuwe leden kunnen 

aantrekken die tot het bestuur wilden toetreden. Sinds april werken zij al mee en zij zullen tijdens de 

eerstvolgende ALV door ons worden voorgedragen als bestuurslid. 

 

Ook door de Coronacrisis is 2020 een bijzonder jaar geworden. Wij moeten en willen ons aan de landelijke 

richtlijnen houden, zoals de anderhalve meter afstand. Daardoor is langere tijd fysiek contact niet mogelijk 

geweest en wij zullen daar ook nu nog rekening mee moeten houden. 

 

Wij hebben er als bestuur zin in om enthousiast verder te gaan op de ingeslagen weg met het doel de 

belangen van de inwoners van Epse/Joppe zo goed mogelijk te behartigen. 

Het is niet gemakkelijk om het iedereen naar de zin te maken. Wij behartigen de belangen van álle 

inwoners van Epse en Joppe. Dat geldt voor iedereen gezamenlijk en kan wel eens niet samengaan met het 

individuele belang. 

 

Minze Beuving 



Jaarverslag 2019 | Dorspraad EpseJoppe  Pagina 3 

Vereniging Dorpsraad Epse/Joppe 
 

Leden  
Het aantal leden van de vereniging is vrij stabiel. Ook de verhuizing van inwoners speelt daar een rol bij. De 

uitdaging is om nieuwe bewoners te benaderen om lid te worden. 

Per 1 januari 2019 was het aantal ingeschreven huishoudens 207, per 31 december 2019 193 

De ledenadministratie wordt door de penningmeester bijgehouden. 

 

Samenstelling bestuur 
Na de ALV op 19 november 2019 bestond het bestuur uit: 

 

- Minze Beuving, voorzitter 

- Els de Haas, penningmeester 

- Sharon Kuipers, secretaris/webmaster 

- Jan ten Arve, lid 

- Arnold ter Schegget, lid 

 

Zoals in mijn voorwoord genoemd, heeft de secretaris besloten op te stappen. 

Gelukkig hebben in 2020 een tweetal leden zich aangemeld als te benoemen bestuursleden. 

We blijven behoefte houden aan meer ondersteuning van een secretaris en doen daarvoor een dringend 

beroep op de leden. 

 

Werkgroepen en vrijwilligers 
Het bestuur prijst zich gelukkig met onze vrijwilligers in de werk- en projectgroepen. 

Bij ons aantreden merkten wij dat een aantal groepen niet meer actief waren, zoals: de filmclub, de 

noabers en de programmacommissie. 

We beraden ons over de verdere voortgang hiervan. 

 

Bij onze start in 2019 waren de volgende werkgroepen actief: 

- Verkeer en veiligheid 

- Dorp en leefomgeving 

- A1 bedrijvenpark 

- WhatsApp-groep 

- Prik een vorkje mee 

- Repaircafé 

- Handwerkcafé 

 

Daarnaast hebben wij gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden met andere initiatieven die binnen 

Epse/Joppe actief zijn. Zo zijn afspraken gemaakt met de toneelgroep Sequoa en de Stichting 

Ontmoetingsruimte Epse. 
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Financieel Jaarverslag 
In 2019 zijn de penningen beheerd door Jan Start, die echter in het najaar zijn taken weer overdroeg aan 

Els de Haas.  

Aan de inkomstenkant prijkt, naast de reguliere subsidie van de Gemeente Lochem à €1.731,40, een 

subsidie van € 3.000, deze keer voor het uitvoeren van het Dorpsplan jaar 2. Wat betreft de contributies 

zijn deze €31 hoger dan begroot, namelijk €1731. 

Aan de uitgavenkant vallen twee posten op. De eerste is de post Bestuur: begroot voor 2019 werd € 650 

terwijl we uitkwamen op € 1.221. Het verschil wordt verklaard door onder andere het afscheid van het 

vorige bestuur (afscheidslunch) en een Microsoft Office pakket voor de nieuwe penningmeester. Daarnaast 

is er een fotoreportage gehouden voor het nieuwe bestuur.  

Op de balans zijn geen vermogensposten opgenomen als voorraden: gezien de kleine bedragen zijn is een 

afschrijvingsregime daarvoor niet opportuun. Daarentegen figureert op de balans, evenals eind 2018, een 

reservering van € 1.602 vanuit de VWE-erfenis. Dit bedrag blijft specifiek gereserveerd voor eventuele nog 

niet voorziene uitgaven voor de belangenbehartiging voor Epse inzake het Bedrijvenpark A1. 

Al met al is het eigen vermogen in 2019 met ruim € 600 toegenomen naar € 21.171. Het is beschikbaar 

voor toekomstige uitgaven in het kader van onze statutaire doelstellingen zoals kosten voor 

werkgroepaktiviteiten, uitvoering Dorpsplan, investeringen t.b.v. meerdaken-dorpshuizen of uitgaven voor 

belangenbehartiging.  
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Lopende zaken 2019 
 

Werkgroep Verkeer en veiligheid 
Dorpsplein/30 km zone 

De enquête over het dorpsplein leverde de instemming van de meerderheid van de inwoners van Epse op. 

Door onze voorgangers is afgesproken dat de 30 km zone gekoppeld zou zijn aan de realisatie van het 

dorpsplein. In overleg met de gemeente Lochem is dat nu ontkoppeld. De gemeente heeft aangegeven dat 

er wel geld is voor de ontwikkeling van de 30 km zone, maar onvoldoende middelen voor de door de 

dorpsraad gewenste ontwikkeling van het dorpsplein. 

Wanneer de uitvoering van de 30 km zone plaats vindt is afhankelijk van de overdracht door de provincie 

Gelderland naar de gemeente Lochem. 

Ten aanzien van de ontwikkeling van een dorpsplein zal de dorpsraad zich samen met de projectgroep 

dorpsplein Epse opnieuw beraden. 

 

Bedrijvenpark A1 
De gemeente Deventer wil de toezegging om overlast voor inwoners van Epse te voorkomen zoveel 

mogelijk nakomen. Voor 3 woningen zijn maatwerkoplossingen afgesproken en doorgevoerd. 

De toegezegde verkleining van het gat in de grondwal bij het Truckpoint (reductie van visuele- en 

geluidsoverlast) is keer op keer uitgesteld door ‘gedoe’ tussen de gemeente Deventer en Truckpoint. Na 

druk van de gemeente Deventer op Truckpoint is nu op 11 september 2020 de grondwal aangepast. 

 

De oplossing van het te voorziene probleem van lichtoverlast vanuit het van der Valkhotel richting Epse is 

aan de orde gesteld, maar heeft nog niet tot een definitieve afspraak over reductie van licht geleid. We 

wachten nog op een afspraak met van der Valk samen met de gemeente Deventer. 

 

Dorp en leefomgeving 
De bezwaren van de omwonenden tegen een milieustraat op de Houtsingel en de wens van de dorpsraad 

om niet soortgelijke discussies en bezwaren in andere wijken te krijgen, waren voor de gemeente Lochem 

aanleiding om de beslissing voor een extra milieustraat voor onbepaalde tijd te parkeren. 

 

Vrijwilligersdag 
Op 6 april 2019 is de eerste vrijwilligersdag gehouden. Een rondleiding in het havengebied in Deventer en 

aansluitend een hapje en een drankje voor ruim 20 vrijwilligers was een onderstreping van de geuite dank 

voor hun inzet. 
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Activiteiten werkgroepen 2019 
 

A1 bedrijvenpark 
Naar aanleiding van de overdracht van Jan Start hebben wij ons ingezet om voldoende kennis te maken 

met de betrokken  leden van de werkgroep en overlegd om voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark 

West samenwerking aan te gaan met de groep Deventerweg. Ook de relatie met de gemeente Deventer 

zijn toen opgestart. 

WhatsApp-groep 
BuurtWhatsApp in Epse en Joppe! 

 In navolging van andere dorpskernen binnen de gemeente Lochem hebben Epse en Joppe sinds 2016 een 

wijkindeling met bijbehorende netbeheerders, om onze buurten veiliger te maken c.q. veilig te houden. 

Ook in het afgelopen jaar (2019) gaan wij er als Dorpsraad, met 8 actieve WhatsAppgroepen, opnieuw 

vanuit dat er door vele attente ‘ogen en oren’ wederom enkele criminele ‘ontsporingen’ zijn voorkomen. 

Het tijdig signaleren van verdachte auto’s/busjes en/of personen en elkaar direct en zo nodig ook de politie 

te informeren werken zeer effectief blijkt iedere keer weer. Naast het signaleren van voornoemde 

verdachte bewegingen is het ook voorgekomen dat er door bewoners tijdig melding werd gemaakt van 

losgeslagen koeien en/of paarden die zich vervaarlijk richting drukke verkeerswegen bewogen. Hierbij zijn 

de eigenaren snel ter plaatse gekomen en zijn nare aanrijdingen gelukkig voorkomen. In Joppe werd zelfs 

een zwijn gesignaleerd, overigens wel een tam exemplaar! 

Epse, Joppe en aanpalend een stuk Kring van Dorth zijn verdeeld in 8 wijken met elk een eigen 

netbeheerder. Het is voor alle inwoners mogelijk zich bij zijn of haar wijk(en) aan te sluiten via 

ondergenoemde netbeheerders, immers hier geldt: ‘Samen sterk’. Globaal hierbij de indeling: 

- Wijk 1: Epse-west (ten westen van de Deventerweg, vanaf de snelweg tot de Kratonweg), 

netbeheerder Jack van Essen, tel. 06-53125925. 

- Wijk 2: Epse-noord (ten noorden van de Lochemseweg, tussen de Dortherweg en tot aan de 

Olthoflaan, netbeheerder Margret Obdeijn, tel. 06-15566730. 

- Wijk 3: Epse-zuid (ten zuiden van de Lochemseweg tot de Olthoflaan), netbeheerder Michiel 

Jansen, tel. 06-22396640. 

- Wijk 4: Epserbos (tussen de Olthoflaan, Lochemseweg en de spoorlijn), netbeheerder Francien 

Rijpma, tel. 06-55145588. 

- Wijk 5: Epse-oost-1 (tussen de Dortherweg, Koedijk en de spoorlijn), netbeheerder Beno Koens, 

tel. 06-53642532. 

- Wijk 6: Epse-oost-2 (vanaf de Koedijk, Dortherweg, Bathmenseweg en de Lochemseweg), 

netbeheerder Marcel Morsing, tel. 06-29016146. 

- Wijk 7: Joppe (rond de kerk), netbeheerder Egbert Arkema, tel. 06-30387250. 

- Wijk 8: Joppe (rond de Zevensprong), netbeheerder Hans Smalt, tel. 06-12552227. 

Vrijwel ieder gebied bevat al gauw zo’n 100 aangesloten personen met hun mobiele nummers. Deze 

moderne vorm van buurtwacht is dus bedoeld als alarmsysteem van verdachte en/of gevaarlijke situaties in 

uw directe omgeving. Echter wel beperkt tot louter berichten van alarmerende/signalerende aard. Het mag 

dus uitsluitend daartoe worden gebruikt en is dus absoluut niet geschikt voor ‘social talk’, gebruik daar 

andere apps voor! Bij gebruik van de BuurtWhatsApp geldt bij verdachte signaleringen veelal de SAAR-

regeling: 
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- S = Signaleer 

- A = Alarmeer 112 

- A = App iedereen die aangesloten is in uw wijk (dit is uiteraard 1 GroepsWhatsApp). 

- R = Reageer door bijv. naar buiten te gaan en contact te maken met de (verdachte) persoon, of 

maak een foto van de situatie. 

Mocht u belangstelling hebben voor deze vorm van buurtpreventie en/of de spelregels ervan dan kunt u 

contact opnemen met een van voornoemde netbeheerders of met coördinerend bestuurlid 

BuurtWhatsApp van de Dorpsraad, Arnold ter Schegget, tel. 06-52897959 

Prik een vorkje mee 
"Prik 'n Vorkje" heeft een heel fijn jaar gehad in 2019.  

Gemiddeld mochten we 32 gasten per keer verwelkomen. 

We proberen een mooie variatie van gerechten te serveren. 

De Hollandse pot is heel populair. 

Soms wagen we een uitstapje naar de Indische- of Italiaanse keuken. 

In mei is het tijd voor het aspergemenu. 

In november maken we een feestelijke maaltijd in verband met ons driejarig bestaan. 

In december koken we een kerstmenu met alles erop en eraan. 

We hebben een hechte groep kooksters én een fijne groep gastvrouwen.  

Handwerkcafé 
Op de woensdagmiddagen van 14.00 uur tot 16.00 uur is in “dorpshuis De Opgang” (kerk) een groep van 

ongeveer 10 dames aanwezig. 

Zij breien, haken of borduren samen onder het genot van een kopje thee. 

De dagelijkse dingen worden even doorgenomen en ideeën uitgewisseld. 

Gezelligheid is het belangrijkste en zo wordt alweer uitgekeken naar de volgende week.  

Repair Café 
Iedere tweede woensdagochtend van de maand van 9.30 tot 11.30 uur staan vrijwilligers klaar om 

reparaties uit te voeren. In de kantine/dorpshuis van de S.V. Epse is het dan een gezellige ochtend. 

Verschillende apparaten gaan, van koffiezetapparaat, een snoer van een lamp, pendule of naaimachine 

onder de handen van de technische reparateurs door. Niet elk apparaat kan gerepareerd worden maar 

wanneer het lukt zie je blije gezichten van zowel de eigenaar als de reparateur.  

Kleine herstelwerkzaamheden aan kleding of gordijnen vinden ook plaats.  

Het is een mooi sociaal gebeuren.  

RES 
Eind 2019 is een start gemaakt met de Regionale Energie Strategie, een door de overheid opgedragen 

verplichting in het kader van het Klimaatakkoord. Hierin is vastgelegd dat Nederland de uitstoot van CO2 

met 49% wil verminderen. Wij hebben ons voorgenomen om u te informeren over ontwikkelingen die 

mogelijk consequenties hebben voor de leefomgeving in Epse en Joppe. De regio waar Epse onder valt heet 

de Cleantech regio en is een samenwerkingsverband met 7 andere gemeenten o.a Zutphen en Apeldoorn. 

Onze buurgemeente Deventer valt helaas onder een andere regio in Overijssel. Wij zullen ook daar actief 

naar kijken. 
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Een aantal bijeenkomsten zoals een Energiecafé in  Epse, die in 2020 zouden worden uitgevoerd om 

inwoners te informeren, konden helaas niet doorgaan door corona zodat de besluitvorming ook vertraagd 

is. Wij zijn wel aanwezig geweest bij een aantal gemeentelijke en regionale bijeenkomsten. Wij houden u 

op de hoogte als dit proces weer verder gaat. 

 

Namens het bestuur,  

Minze Beuving 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBSITE 

WWW.EPSEJOPPE.NL 
 

CONTACT 

WWW.EPSEJOPPE.NL/CONTACT 

https://www.epsejoppe.nl/
https://epsejoppe.nl/contact/

