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Vanmddag wat foto's gemaakt her en der in Epe en dan wil ik nog weleens een ommetje er bU

aanknopen. Een van de routes die ik dan weleens neem is een stukje hngs de l4eent en dan zo
via de Hammerstraat weer naar huis.

Sommige bouwprojecten bop ik dan wat vakef langs, zo ook bí de werkzaamheden van "De
Pooft van Epe". ik stond daar te kíken bD de ingang en zag dat er een paar heren uit de
bouwkeet kwamen. Eén van dje heren vroeg: ,,Kan ik Èts betekenen", waarop ik antwoordde:
,,Neen eigenluk niet, maar ik maak hier zo af en toe wat foto's van de ontwikkelingen", waarop
die man antwoorde: ,,Vanmddag om vbr uur gaat de vlag in het hoogste punt, h.terbd ben je
uitgenodigd". Hêr heb ik dus dankbaar gehoor aan gegeven.

Allereerst blqft bg mi de vraag: we hadden toch al een "Poot van Epe", op het voormalige terrein van Ladder Post? Wat moeten
we dan met twee "Poorten van Epe"? Ik neem toch aan, dat dil nêuwe park de naam blift behouden, maar zou de andere dan
worden afgebroken? WÊ het weet, mag het zeggen. Ik kan mD ook goed voorstellen dat het woongenot van de bewoners van de
huien die palachter de nieuwe halbn staan, er niet op vooruit gaat.

Begin dit jaar b gestart met Fase 1. Fase 1, de realisatê van een Bouwmarkt, Jysk en een Lunchroom. Van begin af aan hoorde
men in Epe alhrleiwihe verhabn, met name wat betreft de bouwmarkten en dan noem ik deze keer maar nÈt de andere Eper
ondernemers, d ie voortidig al waren afgehaaK en blUven zitten waar ze zitten of een andere bcatê gevonden te hebben. Wat
betreft de bouwmarlden, Gamma komt, Gamma gaat, Praxis komt, Praxis gaat. Onlangs kreeg ik nog te horen dat het nog niet
zeker was wie er nu welzou komen, want men was nog aan het onderhandelen. Vandaag hoorde ik tidens de opening, dat er een
toch Praxis komt, oftoch een Gamma, kortom ik weet het ook niet meer. Fase 2 wordt onder andere de Welkoop en eind dit jaar
zalhet parkeefterrein gereed zín.

De opening vanmddag werd verricht door Roel lvlijhbtaff, direldeur van Nedvast. Roel N4ijhlstaff ging verder in op de
ontwikkelingen, die momenteel in Epe gaande zUn, vanaf de problematiek met betrekking tot een bouwmarkt dê eerí aan de St.
Antonieweg zou komen, later aan de Hammerstraat, wat ook nÉt doorging, tot de hudige ontwikkelingen met het Íealiseren van
24 wooneenheden in samenwerking met De Passerel, aan de Paasvuurweg, op het terrein waar nu nog Welkoop zil. Dit worden
wooneenheden voor mensen met een verstandeltke beperking. De rest van dat terrein zalworden gevub met een prakík
Fvsiotheraoie.

Het doelvan deze middag was het zogenaamde Pannenbier. Pannenbier werd, zoab u weet, geschonken ab het hoogste punt van
een bouwwerk werd bereild. ïegenwoordig mag dat niet meer, vanwege de veilighed op de bouw. Nu wordt eÍ een vlag geplaatí
op het hoogste punt. Dit werd gedaan door wethouder Joop van NuUs, db deze mddag een belangrlke rolspeehe en een paar
keer in actê zou komen. Voor de inwendige mens werd goed gezorgd door een cateringservice.
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Het oDeninqswoord door Roel MUhbtaff.
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De symbolische eerÍe steenlegging door wethouder Joop van Nuís, waarna hd het woord nam.



Het is ttd om de vlag in de hoogste top te zetten door Joop van NuUs. Voordat hU het bakje van de kraan in gaat, die hem
omhoog moet hisen, neemt hí nog een sbkje.
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De vlag is geplaatí door Joop van NuDs.
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Rest Joop nu nog om ab kraanmachinist een hatste balk in de staahonstructie te plaatsen, wat hU feibos voor elkaar krlgt.
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Tensbtte krígt het echtpaar Muhbtaff ook nog een tegel aangeboden, omdat het uitgerekend vandaag hun trouwdag b.


