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Gemeente Epe maait de bermen

“Gezonde zin in de zomer!”
Beste inwoners, ondernemers en
organisaties,
Wordt u ook zo blij van het heerlijke,
zonnige weer? Van de mensen op de
gezellige terrassen in onze mooie gemeente? Dat we weer kunnen genieten van
activiteiten zoals zwemmen, winkelen, naar
bioscoop, theater en uit eten gaan?
Er komen steeds meer versoepelingen en
het ziet er rooskleurig uit voor de aanstaande zomer. Het vaccinatieprogramma
verloopt soepel en snel. Binnenkort zijn de
mensen aan de beurt die zijn geboren in
1990 of later. Oftewel, de dertigers komen
rap in aanmerking om ingeënt te worden.
De meeste dertigplussers zijn dus al
minimaal eenmaal of zelfs al helemaal
gevaccineerd. Het vaccinatieprogramma
begint duidelijk haar vruchten af te werpen.
Maar de mogelijkheid tot versoepelen is
vooral ook een verdienste: het gevolg van
ons eigen gedrag. Natuurlijk hoor je vaak
genoeg over incidenten, maar over het
algemeen houdt het gros van de Nederlandse bevolking zich netjes aan de
maatregelen, zeker hier in onze gemeente.
En daarover hoor je niet zo veel in de
media. Maar we kunnen rustig stellen dat
we deze versoepelingen met z’n allen
hebben verdiend. Een pluim voor iedereen
is dus zeker op z’n plek. Daarom bij dezen
een welgemeend CHAPEAU voor ons
allemaal!

Indiase. Alle virussen veranderen immers
voortdurend, dus ook het coronavirus.
Enfin, we blijven allemaal zelf verantwoordelijk voor ons eigen gedrag. Corona is nog
altijd in ons midden, dus het blijft belangrijk om de basisregels toe te passen. De
welbekende 1,5-meterafstand houden,
handen vaak wassen en thuis blijven als je
klachten hebt. Dat de versoepelingen nu in
rap tempo doorgevoerd worden is een
positieve pluim voor datzelfde gedrag. We
zien ook dat steeds meer landen om ons
heen opengaan voor toerisme. Ook dat
stemt tot fijne vakantiegevoelens en zin om
uit te kijken naar de zomervakantie. Dus
laten we vooral doorgaan met wat we
deden: houd afstand en blijf nabij, houd
moed en blijf gezond. Op die manier
kunnen we met z’n allen op een goede en
gezonde manier de zomerperiode in.
Ik wens u graag een ontspannen, gezonde
en gezellige zomer toe!
Uw burgemeester,
Tom Horn

welke bomen bekend is dat er EPR nesten
in aanwezig zijn. Wanneer de boom
gecontroleerd is krijgt de boom een andere
kleur op de kaart. Zowel na controle als na
de behandeling zal de medewerker de
boom een andere kleur geven. Deze
werkzaamheden kunt u ongeveer 24 uur
na het aanpassen van de kaart zien op de
website van de gemeente. De betekenis
van de kleuren vindt u terug in de legenda
van de kaarten. Wilt u een melding doen?
Een melding wordt beoordeeld aan de
hand van de locatie en de bijhorende
risicofactor van de locatie. Kijk voor meer
informatie op www.epe.nl

In de Gemeentewijzer leest u elke week het
nieuws van de gemeente Epe.

Voorkom klachten van de
eikenprocessierups:
-

• Centrum Jeugd en Gezin Epe voor
vragen over opvoeding of directe hulp
bij crisissituatie: bel (0578) 72 00 00
(buiten kantooruren 0900-99 555 99),
altijd bereikbaar.
• Huisarts: uw eigen huisarts kunt u ook
bellen voor hulp. Bel ’s avonds of in het
weekend met de huisartsenpost:
0900-600 9000.
• Advies- en meldpunt Veilig Thuis: bij
– vermoeden van – huiselijk geweld,
bel 0800-2000, altijd bereikbaar.
Anoniem chatten kan ook, op alle
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via
https://www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/.
Bij direct gevaar, bel 112.
• Zelfmoordpreventielijn voor vragen of
zorgen over zelfdoding: bel 0900-0113.
Altijd bereikbaar, ook anoniem. Of kijk
op www.113.nl.

-

➝

Op het
internet:
www.epe.nl

Vanaf 14 juni is de verwachting dat de
nesten van de eikenprocessierups (EPR)
zichtbaar zijn en overlast kunnen gaan
geven. Zodra we in de risicogebieden
nesten waarnemen, verwijderen we deze
volgens risicoprofiel op prioriteit.
Op de website van Gemeente Epe vindt u
een kaart waarop is aangegeven van

Informatie

Hulplijnen hieronder op een rij

• Gebiedsregisseurs gemeente Epe voor
vragen over uw leefomgeving:
ga naar www.epe.nl/gebiedsregisseurs.
• Steunpunt coronazorgen voor emotionele en mentale ondersteuning:
ga naar https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/.
• Koppel-Swoe voor hulp van vrijwilligers
bij u thuis: bel (0578) 67 67 67.
• Vérian voor maatschappelijk werk, hulp
bij oplossen van problemen op allerlei
leefgebieden: bel 088-126 3 126, mail
naar welkom@verian.nl of kijk op
https://www.verian.nl/.
• Luisterlijn voor een luisterend oor: bel :
0900-0767, altijd bereikbaar. Of ga naar
https://www.deluisterlijn.nl/.

maaien passen we al toe aan de Laan van
Fasna, de Meent en het Molenpad. Dit jaar
passen we dit ook voor het eerst toe op
een aantal andere locaties. Zoals langs de
Schobbertsweg, Werlerweg en langs een
aantal zandwegen in het Wisselse veen.
Het bermbeheer draagt ook bij aan het
bouwen aan een uitgebreid netwerk van
lijnvormige elementen in het landschap.
Deze zorgen ervoor dat dieren zich
gemakkelijk kunnen verplaatsen tussen
verschillende gebieden.

Bestrijding eikenprocessierups

#Alleensamen

Tegelijkertijd komt de Nederlandse
nuchterheid in mij naar boven. Want hoe
fijn het ook is om te kunnen genieten van
alles wat weer mag, laten we nog altijd
voorzichtig blijven. Laten we verstandig
blijven omgaan met de versoepelingen.
Gevaccineerd of niet, we kunnen elkaar
nog steeds besmetten. De bedoeling en
verwachting is dat gevaccineerden niet of
veel minder ziek worden na besmetting.
Maar bij iedereen pakt een coronabesmetting weer anders uit. En je kunt nog steeds
corona oplopen én doorgeven. Er zijn
genoeg voorbeelden van varianten op het
eerste virus zoals de Braziliaanse en de

De uitgebreide lijst staat op onze website:
www.epe.nl/bijwiekanikterecht. Hieronder
vindt u handige hulplijnen op een rij:

In deze periode maait Gemeente Epe de
bermen weer. Hiermee houden we de
wegen toegankelijk en overzichtelijk. Bij
kruisingen en vanaf de randen van de weg
maaien we daarom met regelmaat
ongeveer een meter vrij. In de bredere
bermen hoeven we minder te maaien,
ongeveer één à twee keer per jaar. Om
ervoor te zorgen dat het niet te ruig wordt.
We voeren het maaisel af. Hierdoor
verschraalt de bodem. En krijgen van
nature voorkomende bloeiende kruiden de
kans om zich te vestigen langs de weg. Als
de bodem nog heel voedselrijk is en er nog
een relatief dichte grasvegetatie staat,
maaien we een berm soms meerdere keren
per jaar. Later in de zomer bloeit de
vegetatie opnieuw. Insecten vinden zo een
langere periode nectar. Langs sommige
wegen maaien we aan één zijde van de
weg. De vegetatie aan de overkant blijft in
de winter overstaan. In de holle stengels
overwinteren dan insecten. Deze wijze van

Vermijd direct contact met rupsen,
(oude) brandharen, spinselnesten
en vervellingshuidjes;
Leg ook aan uw kinderen uit dat
ze contact met de eikenprocessierups moeten vermijden.

Komende maanden
borstelen wij het
onkruid
Jaarlijks zijn we vanaf april aan het werk
om onkruid op de verharding tegen te
gaan. Dit doen wij met hetelucht en heet
water. Dit is niet altijd afdoende. Daarom
zijn er twee momenten in het jaar om
met zwaarder geschut het onkruid te lijf
te gaan. Dit doen wij met onkruidborstels en in goede samenwerking met
Circulus Berkel. Die ons ondersteunt met
een veegzuigwagen. De werkzaamheden
staan gepland voor de maanden juni en
september.

Contact
Gemeente Epe
Marktplein 1, 8161 EE Epe
Postbus 600, 8160 AP Epe
Telefoon 14 0578
gemeente@epe.nl
www.epe.nl
Gemeentehuis: de gemeente Epe werkt
helemaal op afspraak. Afspraken gaan
alleen door wanneer u zich nog gezond
voelt en geen klachten hebt die kunnen
duiden op een coronabesmetting. We
handelen (aan)vragen voorlopig zoveel
mogelijk telefonisch en digitaal af. Zo
kunnen we het aantal bezoeken aan het
gemeentehuis beperken.
Een afspraak maken kan via: 14 0578
of www.epe.nl/afspraakmaken.
Actuele openingstijden: www.epe.nl
Recycleplein
Bel voor actuele informatie over het
Recycleplein de Servicelijn van
Circulus-Berkel: 0900 – 9552
En kijk voor meer informatie op:
www.circulus-berkel.nl/nieuws/
maatregelen-corona/
Bent u iets kwijt? Op onze website (tik in:
Voorwerpen, verloren of gevonden) staat een
actuele lijst van gevonden voorwerpen!
Volg ons
www.facebook.com/GemeenteEpe
www.linkedin.com/company/gemeente-epe
twitter.com/GemeenteEpe
www.instagram.com/gemeenteepe
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Omgevingsvisie;
hier staan we voor

Afgelopen periode hebben we samen met u geschreven aan de omgevingsvisie Natuurlijk goed leven. We hebben de puntjes op de i gezet en de visie is in ontwerp
afgerond. Vanaf 16 juni 2021 tot en met 10 augustus 2021 ligt het ontwerp omgevingsvisie ter inzage. We horen graag van u wat u daarvan vindt. Hoe u een reactie kunt
geven, leest u verderop in de gemeentewijzer bij bekendmakingen.
Participatie
Bij het maken van deze omgevingsvisie was een goed participatieproces het uitgangspunt. Inwoners, ketenpartners en stakeholders zijn tijdens het hele traject op diverse manieren
uitgenodigd en betrokken. Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd. Bedankt daarvoor. Wij nodigen iedereen die interesse heeft uit om op 30 juni om 19.30 uur de online informatiebijeenkomst bij te wonen. Wij vertellen u dan graag wat er in de omgevingsvisie staat. U kunt zich aanmelden via omgevingsvisie@epe.nl, we ontvangen uw aanmeldingen graag voor
maandag 28 juni.
Omgevingsvisie
De omgevingsvisie geeft het handelingsperspectief voor de fysieke leefomgeving aan: Het zet de koers uit en geeft richting. Met de omgevingsvisie willen we iedereen faciliteren en
inspireren om ideeën waar te maken die passen bij ons waarden, opgaven en doelstellingen. In het ontwerp omgevingsvisie ‘Natuurlijk goed leven’ staat de waardevolle leefomgeving
centraal. En zijn de vier kernopgaven van de gemeente Epe benoemd, te weten: duurzame toekomst, gezondheid, zorg en welzijn, goed wonen én ondernemen. Ook zijn er doelstellingen,
ontwikkelrichtingen en ruimtelijke keuzes geformuleerd en is het handelingsperspectief van de omgevingsvisie beschreven. We hebben de omgevingsvisie samengevat in een pamflet. Hier
staan we voor in Epe:

Pamflet omgevingsvisie Epe
Natuurlijk goed leven
• De waardevolle leefomgeving is ons DNA.

• De centra van Vaassen en Epe zijn uitnodigend.

	Dit doen we door gastvrij en compleet te zijn. We koppelen
	We laten ons inspireren door de rijkdom van de natuur, de
de centra aan recreatie en toerisme (100% Wild, kasteel de
kenmerken van het landschap en de eigenheid van het
Cannenburch) met goede verbindingen van en naar de
gebied. Nieuwe ontwikkelingen passen bij de identiteit van
wijken en het buitengebied.
het gebied en dragen bij aan ruimtelijke kwaliteit en de
doelstellingen van de omgevingsvisie. We leveren maatwerk.

• Recreatie vanuit onze natuurlijk omgeving.

•	We nemen verantwoordelijkheid in de
energietransitie en de klimaatopgave.

	Dit doen we door uit te gaan van onze kracht: De waardevolle leefomgeving. Ontwikkeling vindt plaats vanuit waardetoevoeging en kwaliteit.

• I n de gemeente Epe kun je een leven lang
gezond, prettig en veilig wonen.

• Landbouw heeft in Epe een nieuwe toekomst.

	Dit doen we door in te zetten op zon en wind en aardgasvrije wijken. Ook benutten we kansen en nieuwe technieken.
• Mobiliteit is in beweging.
We maken werk van de klimaatopgave door in te zetten op
groen, natuurbescherming en -ontwikkeling en gebiedseigen 	Dit doen we door in te zetten op duurzame mobiliteit en het
STOP-principe (stappen, trappen, OV, privé). We stimuleren
maatregelen. We stimuleren eigen verantwoordelijkheid en
wandelen en fietsen.
trekken samen op.
	Dit doen we vanuit overtuiging dat de landbouw in transitie
is. In de Veluweflank veranderen we vanuit het belang van
	Dit doen we door bij de inrichting van onze omgeving connatuur naar een bredere schakering met andere functies
stant te werken aan een schone, gezonde en veilige woonzoals de ontwikkeling van bos, recreatie en kleinschalige
en leefomgeving. Er is voldoende water en groen in de
woningbouw. In de IJsselvallei is meer agrarische ontwikkelomgeving en goede, veilige wandel- en fietspaden verbinden
ruimte met daarbij oog voor de versterking van de biodiverde dorpen met de natuur.
siteit. We inspireren en bieden kansen.
•	Onze omgeving stimuleert ontmoeting en

versterkt de band tussen onze inwoners.

	We werken aan een uitnodigende openbare ruimte met
verblijfskwaliteit en voldoende voorzieningen voor jong en
oud.

• We zetten samen onze schouders eronder.

	In de gemeente Epe werken we op basis van vertrouwen
met elkaar samen en respecteren we elkaars mening. We
zijn transparant en constructief.

• We werken aan een stevige woningbouwopgave. •	De Omgevingsvisie voor Epe staat voor
Natuurlijk goed Leven:
	Dit doen we door in en rond de kernen woningen te realiseren voor alle leeftijden en doelgroepen.

•	Voor ondernemers biedt de gemeente Epe een prettig

Op het
internet:
www.epe.nl

ondernemersklimaat.
	Dit doen we door ruimte te bieden voor ontwikkeling en het
benutten van kansen. We hebben daarbij oog voor een
duurzame toekomst.

o Natuurlijk is onze leefomgeving en onze trots
o Goed staat voor de kwaliteit die we nastreven
o	Leven staat voor kansen en mogelijkheden om te
wonen, werken en recreëren.
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In deze rubriek stellen de gemeenteraadsfracties in Epe zich om de beurt aan u
voor. Bijvoorbeeld door informatie over eigen activiteiten met u te delen. Of
door hun mening te geven over een onderwerp dat speelt in onze gemeente.
Vandaag komt aan het woord: Dorpspartij.

Leo Eland over vrijwilligers:
‘Ze zijn de zenuwen, het gevoel, van de samenleving’
Het is heel duidelijk! Dit is een onderwerp dat hem enorm nauw aan het hart
ligt. Je merkt het continu als je met Leo
Eland spreekt. Zijn ogen beginnen te
glimmen, het volume van zijn fluweelzachte stem wordt een beetje opgedraaid. “Vrijwilligers? Ze zijn de
zenuwen, het gevoel, van de samenleving. Van essentieel belang dus. Ik heb
me daar dus ook altijd heel graag hard
voor willen maken.” We praten nog
éénmaal uitgebreid over de jaren dat
deze oud-burgemeester van de
gemeente Epe juryvoorzitter was van de
Vrijwilligersprijs Epe en de Jo Post Prijs.
Leo Eland stopte vorig jaar als juryvoorzitter
van de twee belangrijke Eper prijzen die
individuele vrijwilligers (Vrijwilligersprijs) en
groepen (Jo Post Prijs) in het zonnetje
zetten. Hij droeg de voorzittershamer over
aan wethouder Jan Aalbers. Vanwege corona
ging die overdracht redelijk geruisloos en
zonder al te veel aandacht. In dit interview
vertelt de oud-burgemeester vol vuur over
deze prachtige functie. “Voor mezelf geldt,
bij alle nevenfuncties die ik bekleed heb: je
pakt de rol die vertolkt wat je als persoon
voor de samenleving wilt betekenen. Dit
hoorde kennelijk echt bij mij.”
Trots
Vijftien jaar na zijn vervroegde pensioen is
de 77-jarige Leo Eland met diverse nevenfuncties en (vrijwilligers)klussen gestopt.
Dus ook met het voorzitterschap van deze
prachtige Eper prijzen. “Mijn visie: je moet
niet wachten tot je moet. Je moet afscheid
nemen als het nog kan. In 2006 had ik nog
zo’n vijftien nevenfuncties. Nu geen één
meer. Ik kan en wil me volledig op mijn
vrouw en de rest van het gezin richten.
Belangrijk om daarbij aan te vullen: ik vind
het prachtig om al die jaren juryvoorzitter
van deze beide prijzen te zijn geweest. Maar
het gaat natuurlijk niet om mij. Of om mijn
opvolger. Het gaat om de waardering die
deze prijzen uitstralen. Ik ben er dus ook
zeer trots op dat de gemeente Epe deze
prijzen heeft.”

Op het
internet:
www.epe.nl

‘Dankjewel namens de samenleving’
Naast het ‘in het zonnetje zetten’ van één
van de vele Epenaren of groepen die iets
voor anderen willen betekenen, hebben de
oorkondes nog een belangrijk doel, vindt
Eland. “Je brengt het belang van vrijwilligerswerk op deze manieren onder de
aandacht. Het is daarom bovenal ‘een
dankjewel’ namens de samenleving.” Soms
is het best moeilijk uit te leggen dat ‘het ene
werk wel betaald wordt en het andere werk
niet ’, vindt hij. “Daarom is het ook zo
wezenlijk om vooral die laatste categorie
wat extra aandacht te geven.”
Voor de Vrijwilligersprijs worden jaarlijks
acht personen uit de gemeente geselecteerd.
Ze komen eerst met een interview van Dick
van der Veen in de publiciteit (onder andere
op de site van de organiserende partijen,
gemeente Epe en EpeDoet!). Vervolgens
nodigt de jury de geselecteerde personen uit
voor een gesprek. “Wat blijkt? Veel
voorgedragen vrijwilligers hebben dezelfde
reactie: ‘Waarom ben je eigenlijk bij mij
terecht gekomen? Er zijn zo veel anderen die
misschien wel veel meer vrijwilligerswerk

doen, dan ik’. Het moet gezegd: wij hebben
altijd meegewogen dat het niet per se om
de hoeveelheid uren vrijwilligerswerk te
maken moet hebben. Bij iedere vrijwilliger is
de betaling namelijk gelijk. Het betalingsmiddel is de valuta genaamd dankbaarheid.”
Woord en daad
Een échte vrijwilliger wordt dus ook niet
gevraagd voor een functie, weet Eland. “Een
échte vrijwilliger doet sowieso al mee. Ze
hebben open ogen, ze hebben aandacht
voor een ander. Ze willen zonder twijfel met
woord en daad iets voor een ander
betekenen.”
Wat volgens Leo Eland misschien wel het
mooiste aspect was aan deze functie? “Elke
keer vond ik het geweldig om de genomineerden en de winnaars van de Vrijwilligersprijs en van de Jo Post Prijs te verrassen.
Zo’n nominatie, oorkonde of beeldje is altijd
een ongelofelijke emotionele waardering
voor genomineerden en winnaars. Helemaal
wanneer je dat niet verwacht.”
Beeldje
Mooi aspect aan dit gesprek? Een zelfde
verrassing staat ook voor Leo Eland zelf op
het menu als zijn opvolger Jan Aalbers
tijdens dit het interviewgesprek ineens komt
binnenlopen. “De afgelopen periode was jij
degene die anderen verraste als juryvoorzitter. Nu heb ik geprobeerd om jou te
verrassen. Het is een beproefde tactiek om
in stijl te kunnen vertellen dat jij jarenlang
voorvechter bent geweest voor alle
vrijwilligers in de gemeente.” Leo Eland
reageert verbaasd. “Poeh. Dit zag ik niet
aankomen.” Het volume van zijn fluwelen
stemgeluid gaat ineens omlaag. Voor al zijn
werk ontvangt hij een bos bloemen en een
uniek beeldje dat de treffende titel Dank
draagt. De ex-juryvoorzitter is er stil van.
“Dit is prachtig. Ik heb het heel graag
gedaan. Het beeldje krijgt een prominent
plekje thuis, zodat ik iedere dag indirect
geconfronteerd blijf worden met al die Eper
vrijwilligers.”

Participatie in de gemeente Epe.
We hebben telkens de mond vol van
“participatie”, we moeten onze inwoners
meer informeren over de besluiten die de
gemeenteraad en het college van Epe
nemen. De inwoners voelen zich achtergesteld in de informatievoorziening. “Ze
beslissen zo maar daar in dat gemeentehuis”. Dat zijn de termen die wij als
Dorpspartij met regelmaat te horen krijgen.
Het is niet goed zoals het nu gaat, onze
inwoners zijn mondiger geworden, kunnen
alles snel te weten komen via sociale media
en willen echt participeren. Als Dorpspartij
hebben wij ons altijd sterk gemaakt voor
meer directe democratie van onze inwoners,
niet zoals het nu er aan toe gaat. Wij zijn
sterk voorstander van een lokaal beslissend
referendum waarbij wij onze inwoners echt
gaan vragen wat zij er nu van vinden.
Natuurlijk zal er niet bij elk besluit wat er
genomen moet worden een beslissend
referendum worden ingezet. Een voorbeeld
voor een referendum zouden wij kunnen
noemen, de voortgang van de Regionale
Energie Transitie (RES). Wij zouden van u
willen weten of u eigenlijk wel die
windturbines en die enorme zonnepanelenparken op de Veluwe in en rond Epe wil
hebben. En wat te denken, wilt u eigenlijk
wel van het gas af ? Dit zijn naar onze
mening goede voorbeelden om een lokaal
referendum in te zetten. Nog een voorbeeld,

het oude postkantoor aan de Wildforstlaan
te Epe, daar moet zo nodig een enorm
appartementencomplex komen. Helaas is er
toch een meerderheid in de raad van Epe
gekomen om het complex realiseren, maar
wederom is er niets gevraagd aan onze
inwoners. Dan heb ik het nog niet gehad
over de nieuwe Boskamp. Wij vinden dat dat
eens moet veranderen.
Fractie Dorpspartij
www.dorpspartijepe.nl
Twitter: Dorpspartij

Afhandeling handhavingsverzoeken
Nonnenbos
Recent besloot de eigenaar van het
Nonnenbos aan de Elspeterweg in Vaassen
om de bospercelen af te sluiten met een
hekwerk. Het Nonnenbos is hierdoor niet
meer vrij toegankelijk voor wandelaars en
mensen die hun hond uitlaten. Veel mensen
zijn hierover teleurgesteld en willen dat het
bos weer vrij toegankelijk wordt. Ook zijn er
zorgen over de invloed van het hekwerk op
de flora en fauna. Een grote groep mensen
heeft bij de gemeente Epe en de provincie
Gelderland een verzoek om handhaving
ingediend.

De bospaden in het Nonnenbos zijn geen
openbare wegen volgens de Wegenwet. Dat
de bospaden door het hekwerk niet langer
toegankelijk zijn, is daarom niet verboden.
De gemeente Epe informeert alle betrokkenen bij het verzoek om handhaving
schriftelijk. De provincie Gelderland
informeert de betrokkenen over het
onderdeel natuur.

De gemeente Epe kan de eigenaar van het
Nonnenbos niet verplichten om dit hekwerk
te laten verwijderen. Het hekwerk is tot een
hoogte van 1 meter vergunningsvrij en mag
er daarom staan. Een deel van het hekwerk
is hoger dan 1 meter en vergunningplichtig.
Voor dat deel is en vergunning aangevraagd.
De gemeente Epe heeft deze aanvraag in
behandeling. Het besluit daarop wordt
bekendgemaakt.

U kunt ons mailen via gemeente@epe.nl of
bellen naar telefoonnummer 14 0578.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Neemt u dan gerust contact op met de
gemeente Epe.

Militaire oefeningen
De komende weken zijn er veel militaire oefeningen. Kijk voor meer informatie op onze
website www.epe.nl/militaireoefeningen

Leo Eland, voormalig juryvoorzitter van de
Jo Post Prijs en de Vrijwilligersprijs vertelt
uitgebreid over het belang van vrijwilligers.
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Kinderen Jenaplanschool ’t Hoge
Land in gesprek over duurzaamheid

Op donderdag 24 juni vanaf 19.30 uur vergaderen de raadscommissies de commissie Maatschappij en Bestuur en de commissie Omgeving en Financien van de
gemeente Epe digitaal. De vergaderingen zijn te volgen via
https://epe.raadsinformatie.nl/live.

Agelopen donderdag werd onze
wethouder Visser bevraagd over
duurzaamheid door leerlingen van ’t
Hoge Land. Sinds enkele weken loopt
daar voor de bovenbouw een project
over duurzaamheid. De wethouder had
de school een brief gestuurd met de
vraag duurzame ideeën te bedenken
voor Duurzame Dinsdag in september.
In de drie groepen: de Poema’s, Bee
Happy en de Coolstars presenteerde de
groepen hun ideeën aan de wethouder.

In verband met “Corona-maatregelen” vergaderen de commissies digitaal. Het is voor
publiek dan ook helaas niet mogelijk om de vergadering fysiek bij te wonen. Digitaal
inspreken is wel mogelijk, meer informatie vindt u hieronder. U kunt de vergadering volgen
via internet.

Kinderen zijn creatief en komen vaak met
dingen waar volwassenen nog helemaal niet
aan gedacht hebben. Zij denken minder na
over de gevolgen en dat maakt juist dat ze
fantastische dingen bedenken. Zo ook de
Poema’s die met speciale tegels in de grond
gebruik wilden maken van de energie van de
kinderen die erop spelen. Elke keer als
Nederland scoort op het EK spring je op de
tegel en laat je de juich-energie opnemen
door de tegel. Zonnepanelen was ook een
belangrijk onderwerp. In Epe loopt al een
project met de scholen om te kijken of dit
kan.

van bomen te laten houden willen zij een
wedstrijdje organiseren: ‘de mooiste boom
van Epe’. Ze stelden ook goede vragen over
elektrische auto’s, minder vlees eten, plastic
vervuiling tegen gaan.
De Coolstars waren als laatste aan de beurt.
De leerlingen moesten lang op de wethouder wachten, maar juist daardoor waren ze
extra blij met de wethouder te mogen
praten. In een vergiet lagen briefjes met
vragen aan de wethouder. Hij mocht daar
zelf vragen uit halen. Bij de Coolstars richten
ze een plantclubje op. Je kunt al op jonge
leeftijd lid worden. Om de beurt plant een
lid een plantje om de natuur en het milieu te
helpen. Aan het einde waren de leerlingen
zo enthousiast over de wethouder dat ze om
zijn handtekening vroegen. Helemaal
vereerd heeft wethouder Visser zeker tien
keer zijn handtekening gezet.

Erik Visser was onder de indruk van alles
wat de leerlingen al hadden geleerd over
duurzaamheid. Bij Bee Happy presenteerden
de leerlingen over bomen. Mensen ademen
zuurstof in en CO2 uit, maar bomen doen
dat precies andersom. Om iedereen meer

Gaan mijn buren
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice
of download de app
Op het
internet:
www.epe.nl

DONDERDAG 24 JUNI 2021

U kunt in gesprek met raadsleden
U kunt tijdens een informeel gedeelte van de vergadering van 19:00 – 19.25 uur in gesprek
gaan met raadsleden over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Wij vragen u
zich dan 48 uur van te voren melden bij de griffier als u wilt praten over een onderwerp dat
die avond niet is geagendeeerd. Gaat het om een onderwerp dat die avond wél op de
agenda staat, dan kunt u zich 24 uur van te voren melden bij de griffier. U daarvoor mailen
naar griffie@epe.nl.
Als de vergadering start is er voor insprekers nog gelegenheid om bij de commissieleden
terug te komen op een niet-geagendeerd onderwerp. Daarna bevragen de commissieleden
de collegeleden over de onderwerpen die op de agenda staan. Ook dan is er nog de gelegenheid om uw mening te geven over de geagendeerde voorstellen en standpunten.
De commissie Maatschappij en Bestuur en de commissie Omgeving en Financien
starten gezamenlijk.
Op de agenda staat dan
•	Jaarstukken 2020
De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2020 vast te stellen, inclusief de rapportage
'Uitkomsten kerngegevens en indicatoren bij de strategische doelen'. Van het voordelig
gerealiseerde resultaat wordt € 253.735 toegevoegd aan de reserve herstel- en
stimuleringsagenda en het restant van € 234.458 wordt toegevoegd aan de algemene
reserve.
Voor de commissie Omgeving en Financiën staat op de agenda
•	Precariobelasting terrassen in verband met coronamaatregelen
De raad wordt voorgesteld de tweede wijziging van de Tarieventabel gemeente Epe voor
belastingen, heffingen en rechten 2021 vast te stellen. De post onvoorzien voor € 10.000
in te zetten ter dekking van het ontstane tekort op de precariobelasting
• Toepassing coördinatieregeling Herontwikkeling Dekamarkt Vaassen
De raad wordt voorgesteld De gemeentelijke coördinatieregeling, als bedoeld in artikel
3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing te verklaren voor de herontwikkeling van de Dekamarkt te Vaasen, aan de Torenstraat 29.
• Vaststelling bestemmingsplan Hoofdstraat 41 Epe
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Hoofdstraat 41 Epe ongewijzigd vast te
stellen
• Vaststelling bestemmingsplan Functieverandering Heemhoeveweg 2 Emst
De raad wordt voorgesteld bestemmingsplan Functieverandering Heemhoeveweg 2 Emst
vast te stellen
• Centrumregeling Meten en Monitoren
De raad wordt voorgesteld het college van burgemeester en wethouders toestemming te
geven tot het aangaan van een gemeenschappelijke centrumregeling voor het meten en
monitoren van de afvalwaterketen en het grondwater
• Ontwerp-programmabegroting 2022 OVIJ
	De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2022 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ).
Voor de commissie Maatschappij en Bestuur staat op de agenda
•	Beschikbaarstelling investeringsbijdrage renovatie gemeenschapsvoorziening Triton te
Vaassen
De raad wordt voorgesteld een investeringsbijdrage beschikbaar te stellen ad.
€ 215.000,- ten behoeve van de renovatie van gewmeenschapsvoorziening Triton aan
stichting Triton te Vaassen om wijkvereniging Oosterhof in dit gebouw te huisvesten
•	Beleidsvisie communicatie / participatie
	De raad wordt voorgesteld de beleidsvisie voor communicatie en participatie met als titel
“Wat als het samen kan?!” vast te stellen
• Wijziging APV
	De raad wordt voorgesteld de wijzigingsverordening voor de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Epe 2008 vast te stellen.
Doel raadscommissies
De commissievergadering is bedoeld om raadsleden te informeren. Met die informatie
kunnen de raadsleden vervolgens in de raadsvergadering goed geïnformeerd een besluit
nemen. De mogelijkheid bestaat dat er agendapunten vervallen of worden toegevoegd.
Stukken ter inzage
U kunt de vergaderstukken inzien via www.epe.nl. Ga naar Bestuur > Gemeenteraad >
Vergaderingen > Agenda van de Raad. Klik in de kalender, op de betreffende datum, op de
specifieke vergadering voor de agenda en bijbehorende stukken. Wilt u ze liever op papier
inzien? Voor zover mogelijk liggen de stukken vanaf woensdag 16 juni op afspraak ter
inzage. Neemt u hiervoor contact op met de Griffie via 14 0578. Ook als u na inzage van de
stukken meer informatie wilt.
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Hartelijk dank voor uw mening!
De vragenlijst voor de Quick Scan Lokale
Democratie is door 611 mensen ingevuld, waarvan 539 inwoners. De overige
vragenlijsten zijn ingevuld door de
gemeenteraad, het college van B&W en
medewerkers van de gemeente Epe. De
vragen gingen onder andere over
ervaringen met meepraten, meebeslissen
en meedoen met gemeentelijk beleid.
Doel van het onderzoek is dat we graag het
werk van uw gemeentebestuur en onze
ambtenaren willen verbeteren. Daarom
hebben we onze inwoners, ondernemers en
vertegenwoordigers van verenigingen en
maatschappelijke organisaties gevraagd

naar hun mening over de samenwerking
met de gemeente. We danken iedereen die
de vragenlijst heeft ingevuld, hiervoor heel
hartelijk. We zijn blij dat zoveel mensen de
moeite hebben genomen om hun mening te
geven.
Vervolg
De resultaten uit de enquêtes worden op dit
moment verwerkt. De begeleidingscommissie bespreekt de resultaten eind juni en
daarna wordt er een concept-verbeteragenda aan de gemeenteraad aangeboden. Met
deze verbeteragenda gaat de gemeente Epe
vervolgens aan de slag. We houden u op de
hoogte!

				
RAADSVERGADERING

17 JUNI 2021

De gemeenteraad van Epe vergadert op donderdag 17 juni vanaf 19.30 uur.
De vergadering is live te volgen via epe.raadsinformatie.nl/live.
U bent van harte welkom om deze vergadering (online) bij te wonen.
Voor deze vergadering zijn de volgende stukken geagendeerd:
•	Hamerstuk: Concept programma begroting VNOG 2022-2025, voorlopige jaarstukken
2020 & een overzicht van de reacties Kadernota 2022-2025
De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020
Veiligheidsregio Noord- oost Gelderland (VNOG) en de reacties op de Kadernota 2022 –
2025 VNOG. De gemeenteraad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de
concept programma begroting 2022 – 2025 VNOG.
• Perspectiefnota 2020-2023
De raad wordt voorgesteld om de Perspectiefnota 2022-2025 vast te stellen en het
college van B&W bij de voorbereiding van de programmabegroting 2022-2025 drie
richtinggevende uitspraken mee te geven gericht op: investeringen in onderwijshuisvesting., versterken van de digitale veiligheid en het anticiperen op het toenemende beroep
op de gemeentelijke overheid vanuit de samenleving
• Amendement: RKC-rapport Onderzoek doorwerking rkc onderzoeken Epe
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het rapport Onderzoek doorwerking rkc
onderzoeken Epe en de aanbevelingen over te nemen.
• Woonzorgagenda
	De raad wordt voorgesteld de Woonzorgagenda gemeente Epe vast te stellen
• Beschermd Thuis Oost-Veluwe 2022-2030
	De raad wordt voorgesteld om het Kaderdocument Beschermd Thuis 2022-2030 en het
Ontwerp Beschermd Thuis 2030 vast te stellen
•	Zienswijzenbrief over GR Lucrato Jaarrekening 2020 en MJB 2022-2025 en de verdeelsleutel van de gemeenten in het tekort
De raad wordt voorgesteld om zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2020, de
meerjarenbegroting 2022-2025 van Werkbedrijf Lucrato en op de berekeningswijze van
de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan de GR Werkbedrijf Lucrato
• Cleantechregio Stedendriehoek - begroting 2022
	De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting
2022 van de Cleantechregio Stedendriehoek.
• Zienswijzen Tribuut belastingsamenwerking: begrotingswijziging 2021, begroting 2022
	De raad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging
2021 en de ontwerpbegroting 2022 van Tribuut belastingsamenwerking
• Wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG 2021 (vervolg)
De raad wordt voorgesteld het college toestemming te geven om in te stemmen met de
voorliggende gewijzigde GR van de VNOG.
Stukken ter inzage
U kunt de vergaderstukken inzien via www.epe.nl. Ga naar Bestuur en Organisatie >
Gemeenteraad > Vergaderingen > Agenda van de Raad. Klik in de kalender, op de betreffende datum, op de specifieke vergadering voor de agenda en bijbehorende stukken.

BEKENDMAKINGEN
SOCIALE ZAKEN
Op het
internet:
www.epe.nl

Voornemen ‘Twee nieuwe subsidieregelingen 'openbare activiteiten’ en ‘goed idee,
doe er iets mee’ liggen ter inzage’
Het college van B&W van de gemeente Epe is van plan twee nieuwe subsidieregelingen vast te stellen:
(1) de subsidieregeling ‘openbare activiteiten’ en (2) de subsidieregeling ‘goed idee, doe er iets mee’.
Deze regelingen geven een impuls aan de sociale samenhang in de Eper dorpen.

Aanpakken negatieve effecten coronacrisis
Het college en de gemeenteraad vinden het belangrijk om de negatieve effecten van de coronacrisis aan
te pakken. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben inwoners elkaar minder kunnen zien en
kunnen helpen. Nu de coronamaatregelen worden afgebouwd, wordt dit weer steeds meer mogelijk. En
daar willen we stevige impuls aan geven. Met de subsidieregeling openbare activiteiten kunnen
verenigingen en stichtingen €750,- subsidie krijgen voor het organiseren van activiteiten die voor
iedereen toegankelijk zijn. Met de subsidieregeling ‘goed idee, doe er iets mee’ kunnen verenigingen,
stichtingen en professionele organisaties met een maatschappelijk oogmerk maximaal €5.000,- subsidie krijgen voor activiteiten en diensten gericht op preventieve zorg en ondersteuning.
Voorwaarden subsidieregelingen
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie geldt straks een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de twee subsidieregelingen.
Inzage
Het collegebesluit over de voorgenomen subsidieregelingen ligt 6 weken ter inzage via onze website
www.epe.nl/bekendmakingen. Tot en met woensdag 28 juli 2021 kunt u uw opmerkingen indienen bij
ons college (Postbus 600, 8160 AP Epe). Ook kunt u reageren via gemeente@epe.nl. Het is de bedoeling
dat de ‘Subsidieregeling Openbare activiteiten, gemeente Epe 2021’ ingaat op 1 september aanstaande
en de ‘Subsidieregeling Goed idee, doe er iets mee, gemeente Epe 2021’ ingaat op 20 september.

Concept Beleidsplan armoede en schulden 2021- 2024 ligt ter inzage voor inspraak
Van woensdag 16 juni tot en met dinsdag 17 augustus ligt het concept beleidsplan armoede en
schulden 2021-2024 ter inzage. Gedurende die periode kan iedereen die dat wil een inspraakreactie
indienen.
Koers om armoede en schulden te voorkomen en te verminderen
Het beleidsplan speelt in op nieuwe ontwikkelingen bij de aanpak van schulden op landelijk niveau.
Vanaf 1 januari 2020 zijn er wijzigingen geweest in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (wgs),
die tot nieuwe taken voor gemeenten hebben geleid, zoals vroegsignalering van schulden en
schuldhulp aan ondernemers. Deze taken zijn in het plan opgenomen. Naast aangepaste wetgeving,
spelen er op landelijk niveau ook een aantal ontwikkelingen die tot doel hebben een impuls te geven
aan vernieuwing en kwaliteitsverbetering van de schuldhulpverlening. Ook deze initiatieven zijn in het
beleidsplan opgenomen, waarbij is aangegeven op welke van deze initiatieven Epe wil gaan aanhaken.
Op het vlak van het minimabeleid wil de gemeente de huidige regelingen en het bereik hiervan
evalueren en waar nodig, bijstellen. Eventuele verbeteringen kunnen liggen in de inhoud van één of
meer regelingen en/óf in het bereik van regelingen. Daarom vindt er in 2021 een evaluatie plaats van
het minimabeleid, waarin ook een minima-effectrapportage door het Nibud wordt uitgevoerd. Op basis
daarvan ontwikkelen we voorstellen voor verbeteringen.
Ter inzage
Het concept beleidsplan armoede en schulden 2021-2024 ligt vanaf 16 juni 9 weken voor een ieder ter
inzage via onze website www.epe.nl/bekendmakingen.
Uw inspraakreactie kunt u richten aan de gemeente Epe. Uw inspraakreactie moet in ieder geval
bevatten: uw naam, uw adres en de datum waarop u de inspraakreactie indient. Uw inspraakreactie
kunt u als volgt indienen:
•
•

Per post naar het volgende adres: Postbus 600, 8160 AP Epe
Per email aan: gemeente@epe.nl

Besluitvorming
In oktober 2021 zal de gemeenteraad een besluit nemen over het definitieve beleidsplan armoede en
schulden 2021-2024.

PLANOLOGIE BOUWEN EN WONEN
Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Epe ligt ter inzage
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juni 2021 ingestemd met de ontwerp
omgevingsvisie ‘Natuurlijk goed leven’.
De omgevingsvisie is een strategische, integrale en lange termijn visie over de ontwikkeling van de
fysieke leefomgeving van onze gemeente en betreft een breed scala aan thema’s, zoals wonen,
recreëren, werken, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, klimaat, landschap, cultuurhistorie en
leefbaarheid. Belangrijk in de visie is de integraliteit en de samenhang die terugkomt in de beschrijving
van de waardevolle leefomgeving, de opgaven waarvoor we staan, de doelstellingen die we nastreven
en de ruimtelijke keuzes die we daarom maken.
De omgevingsvisie is daarmee een richtinggevend instrument geworden.
De ontwerp omgevingsvisie wordt voor inspraak vrijgegeven van 16 juni 2021 tot en met 10 augustus
2021 op onze website www.epe.nl/bekendmakingen. Tijdens deze periode ligt het ontwerp ter inzage.
De inspraakperiode is daarmee verlengd van zes naar acht weken.
Reageren
U kunt uw opmerkingen over het ontwerp tot en met 10 augustus 2021 indienen bij het college van B &
W, Postbus 600, 8160 AP Epe. Daarnaast kunt u reageren via e-mailadres gemeente@epe.nl. U kunt de
ontwerpversie ook inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis te Epe. Dat kan tijdens de genoemde
periode op werkdagen van 8:00 tot 12:00 uur (op woensdagen van 8:00 tot 20:00 uur).
Vervolgprocedure
Na de inspraakperiode worden alle reacties verzameld. Deze worden eventueel verwerkt in de
definitieve omgevingsvisie. Vervolgens wordt deze ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.
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MELDINGEN, AANVRAGEN EN VERGUNNINGEN PER DORP


MELDINGEN OMGEVINGSVERGUNNING

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Epe
•	Heerderweg 24: ingevolge het brandveilig
gebruiken van het politiebureau (301167,
2-6)

Emst
•	Bekenwalweg 1: het uitbreiden van een
woning en het herbouwen van een
bijgebouw (312263, 8-6)
•	Langeweg 69: het plaatsen van een erker
(308042, 2-6)
•	Woesterbergweg 34: het bouwen van een
recreatiewoning (299060, 1-6)
•	Steenderbultweg 4: het bouwen van een
nieuwe schuur (276588, 8-6)

Vaassen
•	Weteringdijk 117: ingevolge het Besluit
mobiel breken en bouw- en sloopafval voor
het in werking hebben van een mobiele
puinbreker (OVIJ2021OMA00638, 8-6)
INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Emst
•	Bekenwalweg 1: het uitbreiden van een
woning en het herbouwen van een
bijgebouw (312263, 4-6)
•	Vossenbroekweg 11: het realiseren van een
nieuwbouw woning (312963, 7-6)
Epe
•	Burgemeester Renkenlaan 20: het kappen
van twee fijnsparren (312862, 7-6)
•	Burgemeester Tullekenlaan 19: een interne
verbouwing met een constructieve
wijziging (312524, 6-6)
•	Kamperweg 71: het kappen van diverse
bomen (312874, 7-6)
•	Oenerweg 47: ontwikkeling en exploitatie
van een zonneweide (312551, 4-6)
•	Sint Antonieweg 5: het realiseren van een
nieuwbouw woning (312919, 7-6)
•	Wippenbeldweg 3: het uitbreiden van een
woning (313381, 8-6)
Oene
•	Ijsseldijk 6: het herbouwen van een schuur
(311945, 3-6)

Op het
internet:
www.epe.nl

Vaassen
•	Bokkerijweg 5: het bouwen van een
werktuigenberging (312458, 5-6)
•	Deventerstraat 100: het isoleren van een
bestaande kapconstructie (312949. 7-6)
•	Kortenbroekweg 7: een constructie van een
zonwering (312264, 4-6)

Epe
•	Bremweg 26: het plaatsen van een
woonwagen (282493, 2-6)
•	Heerderweg 72: het verbouwen van een
woning (292361, 8-6)
•	Molenweg 56: het plaatsen van een
erfscheidingsmuur (292067, 2-6)
•	Norelholtweg 10: het verbouwen van een
woning (292560, 8-6)
•	Woesterweg 1: het aanbouwen van een
keuken (309836, 8-6)
Oene
•	Grote weteringdijk 16: het bouwen van een
jongveestal (301924, 8-6)
Vaassen
•	Elspeterweg 59: het plaatsen van een
erfscheiding (304415, 8-6)
•	Geerstraat 24: het bouwen van een
paardenbak (250814, 1-6)
•	Kortenbroekweg 7: een constructie van een
zonwering (312264, 8-6)
•	Prins Bernhardlaan 28: het bouwen van een
erker (260097, 2-6)
•	Tuindorpweg 13A - unit: het kappen van 1
berkenboom (297676, 8-6)
•	Sliijkhuisstraat 3: het verbouwen van een
woning (280365, 7-6)
VERLENGING BESLISTERMIJN
AANVRAAG
Epe
•	Enkweg 1: het bouwen van een woning
(299629, 3-6)

Vaassen
•	Kerkweg 16: het bouwen van een woning
met een stallingsgarage (299590, 4-6)

• d e beslissing waar u bezwaar tegen maakt
• d e reden waarom u het niet eens bent met
ons besluit

Zienswijze, bezwaar en beroep
Als u het niet eens bent met een (ontwerp)
besluit, dan kunt u een zienswijze indienen,
bezwaar maken of beroep indienen. U kunt
tegen een ontwerpbesluit een zienswijze
indienen. Deze zijn met een ► gemarkeerd.

Het is belangrijk dat u het bezwaarschrift
ondertekent voor u het verstuurt naar
Gemeente Epe, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 600, 8160 AP
EPE.
Wilt u meer weten over de procedure als u
bezwaar maakt? Kijk dan op www.epe.nl.

De besluiten waartegen u beroep kunt indienen
zijn met een ► gemarkeerd. Tegen de overige
besluiten kunt u bezwaar indienen. Let op: u
kunt geen zienswijze, bezwaar of beroep
indienen tegen de publicaties onder ‘Aanvragen
omgevingsvergunning’ en ‘Meldingen’ die in
deze rubriek gepubliceerd zijn.
Zienswijze ►
Uw zienswijze kunt u binnen zes weken na
terinzagelegging van het ontwerpbesluit
mondeling of schriftelijk indienen bij het college
burgemeester en wethouders van Epe. Het
ontwerpbesluit wordt één dag na publicatie ter
inzage gelegd. Voor het mondeling indienen van
uw zienswijze kunt u een afspraak maken via
telefoonnummer 14 0578. Een schriftelijke
zienswijze kunt u indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Epe, Postbus
600, 8160 AP Epe.
Bezwaar
Uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na
de verzenddatum van het besluit indienen bij
het college van burgemeester en wethouders
van Epe. De verzenddatum van het besluit staat
in deze advertentie tussen haakjes genoemd.
U kunt uw bezwaar schrift online of per post
indienen. In uw bezwaar legt u uit waarom u
het niet eens bent met het besluit. Online
gebruikt u het formulier ‘bezwaar maken’ op
onze website www.epe.nl. Hiervoor logt u in
met uw DigiD (personen) of eHerkenning
(bedrijven). Stuurt u ons liever een brief, dan
moet hierin de volgende informatie staan:
• uw naam en adres (en bij voorkeur een
telefoonnummer waarop u overdag
bereikbaar bent)
• de datum van uw bezwaarschrift

Beroep u
Uw beroepschrift kunt u binnen zes weken na
terinzagelegging van het besluit indienen bij de
rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het besluit
wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd.
In het beroepschrift moeten naam en adres,
dagtekening, kenmerk of omschrijving van het
besluit en de gronden van het beroep staan
vermeld. U kunt alleen een beroepschrift
indienen als u een zienswijze heeft ingediend
tegen het ontwerpbesluit, tenzij u redelijkerwijs
niet kan worden verweten geen zienswijzen te
hebben ingediend. Voor het indienen van een
beroepschrift moet u griffierechten betalen.
Voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift blokkeert de
uitvoering van het besluit niet. Wilt u dat wel,
dan moet u gelijktijdig met het bezwaar- of
beroepschrift een voorlopige voorziening
aanvragen bij de voorzieningenrechter te
Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor
het indienen van een verzoek om voorlopige
voorziening moet u griffierechten betalen.
Inzage
De ontwerpbeschikkingen, de verleende vergunningen en de vergunningaanvragen liggen
alleen op afspraak ter inzage bij de balie in het
gemeentehuis te Epe. De balie is hiervoor op
maandag, donderdag en vrijdag geopend van
08:00 – 12:00 uur. En op woensdag van 08:00
– 17:00 uur. Op dinsdag is de balie gesloten. Als
er een DOSnummer bij een bekendmaking
staat, dan is de zaak bij de Omgevingsdienst
Veluwe IJssel (OVIJ) in behandeling. U kunt dan
bij de OVIJ de documenten opvragen, via e-mail
info@ovij.nl of telefoonnummer 055 580 1705.

