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Groene energie in
groen gebied: het kan!
Verrijdbare opstellingen met zonnepanelen in Gortel en Niersen
Er waren enkele informatieavonden. Er
was intensief overleg. En er was
uiteraard geen enkele verplichting om
mee te doen. Deze zorgvuldige aanpak
heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat
er sinds kort een zestal verrijdbare
opstellingen met zonnepanelen in de
buurtschappen Gortel en Niersen zijn
gekomen. Hiervan maken in totaal tien
huishoudens gebruik. Met twintig
panelen profiteert ook het Kroondomein zelf van deze groene energie.
Het lijkt een vreemd idee: zonnepanelenvelden in kleine pittoreske buurtschappen.
Toch hoeft dat helemaal niet zo vreemd te
zijn. Helemaal niet wanneer blijkt dat de
verantwoordelijke Energie Coöperatie
Gortel-Niersen, de gemeente Epe en het
Kroondomein dit project uiterst nauwkeurig
aangepakt hebben.
Het begon allemaal zo’n vijf jaar geleden
bij Bart Marijnen. Achter zijn huis in Gortel
werd een pilotproject met zonnepanelen
neergezet. Zo kon iedereen ervaren dat zo’n
vorm van duurzame energie best wel in
zo’n klein buurtschap inpasbaar is. Bart
Marijnen vertelt er over: “Deze opstelling
voorzag drie huishoudens van stroom. Al
snel kwam er meer interesse uit de buurt.
Daar zijn we als Energie Coöperatie
Gortel-Niersen ingedoken.”
Zonnepanelen leggen op de (veelal) rieten
daken in Gortel en Niersen, dat was geen
goede oplossing. Daarom is er gekozen
voor een plan met verrijdbare opstellingen
(van het bedrijf energy@home, red.) die
desgewenst (bij bijvoorbeeld een calamiteit) gemakkelijk weg te halen zijn. Daarbij
zijn die zonnepanelen netjes ingebed in het
natuurgebied. “Bij de proefopstelling zijn er
indertijd bewust meteen al hagen rondom
de collectoren geplant waardoor ze nu
praktisch niet meer te zien zijn”, aldus
Marijnen. “Kort en goed? Aan alles bleek
dat deze pilot succesvol was. Toen hebben
we in samenspraak met gemeente en het
Kroondomein gekeken waar in de buurtschappen misschien nog andere opstellingen konden komen.”
Informatieavonden
Marijnen en Harry van Rossum (ook lid van
de bovengenoemde groene stichting)
hebben vervolgens enkele informatieavonden belegd waar wethouder Erik Visser ook
bij was. De Eper wethouder was namelijk
ook betrokken bij de totstandkoming van
dit pilotproject. Hij vertelt: “In ons collegeprogramma staat dat we als gemeente voor
duurzame ontwikkeling staan en dat we
initiatieven uit de samenleving willen
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www.epe.nl

ondersteunen. Dit is zo’n initiatief, dus daar
zet ik me graag voor in.”
Tijdens deze informatieavonden konden
alle partijen vragen beantwoorden.
Marijnen en Van Rossum: “Zodat er
nergens verborgen informatie achter bleef.”
Bij die avonden was ook Arno Willems,
rentmeester van het Kroondomein,
uitgenodigd. Verder was ambtenaar Henk
Posthuma (adviseur ruimte en duurzaamheid) aanwezig. Samen werd de aanpak en
de route van dit nieuwe traject nader
bepaald. Posthuma en Willems over hun
rollen: “Je wilt hiermee laten zien dat de
hoofden dezelfde kant op staan. Dat alles
netjes verloopt. Zodat er uiteindelijk ook
met een gerust hart een vergunning
verleend kon worden.“
Na die avonden is een afvaardiging van de
Energie Coöperatie Gortel-Niersen
uiteindelijk bij iedere inwoner van Gortel en
van Niersen op bezoek geweest. Marijnen
en Van Rossum vertellen: “Het was heel
simpel. We hebben iedereen persoonlijk
bezocht. En aan iedereen gevraagd of ze
mee wilden doen. Was dat het geval? Dan
werd er in overleg een handige plek
gezocht voor de opstelling zodat de kabels
netjes naar de huizen gelegd konden
worden. Was men als inwoner onverhoopt
tegen, dan kwam er dus ook geen opstelling waar zij eventueel last van zouden
kunnen hebben. Door het vetorecht van
enkele direct omwonenden zijn vier extra
gewenste opstellingen niet doorgegaan.”
360 Panelen
Inmiddels zijn er op gronden van het
Kroondomein zes verrijdbare opstellingen
met zonnepanelen geïnstalleerd. In totaal
zijn dat nu 360 panelen waar tien huishoudens in twee buurtschappen gebruik van
maken. Maar die collectoren zie je verder
nauwelijks. Ze worden goed omheind met
groen (zoals de meidoorn, sleedoorn en de
vlier die goed in het landschap passen)
waardoor het beschermde dorpsgezicht
nergens aan waarde inboet. Wethouder
Erik Visser vindt dat dit bij uitstek een
initiatief is dat ook in andere Natura2000gebieden te kopiëren is. “We moeten
allemaal iets met duurzaamheid, we
moeten allemaal iets met biodiversiteit. Dat
inwoners dit zo massaal hebben opgepakt
en het in goed overleg samen hebben
uitgevoerd, is geweldig. Dit is een geslaagd
groen project in een groen gebied.”
Uiteindelijk zijn er dus zijn allemaal
winnaars, vindt het gezelschap. Er is groene
energie waar inwoners gebruik van kunnen
maken, het is netjes in het landschap
verwerkt en het is in goed overleg gegaan.

Het zonnepanelenproject in Gortel en Niersen is gerealiseerd. V.l.n.r. enkele personen die
zich er hard voor gemaakt hebben: Henk Posthuma, Erik Visser., Arno Willems, Harry van
Rossum en Bart Marijnen.

Maandag 21 juni is gestart met het
knippen van de Leilindes.
Bij de horecagelegenheden wordt geknipt
tussen ’s ochtends 07.00 en 10.00 uur om
hier zo min mogelijk overlast te veroorzaken.
Wanneer is het klaar?
Vrijdag 25 juni zijn de werkzaamheden
gereed.

Gemeente Epe: jaarrekening 2020
afgerond met positief resultaat
De jaarrekening 2020 van de gemeente
Epe is afgerond. Via de jaarrekening
legt het college van B&W verantwoording af over de (inhoudelijke en
financiële) resultaten van het in 2020
gevoerde beleid. Verantwoordelijk
wethouder Michiel Wiersinga: “2020
was een heel bijzonder jaar. Corona en
de gevolgen daarvan raakten inwoners,
ondernemers, verenigingen, maatschappelijke instellingen en ook ons als
overheid. Dit positieve resultaat is in
dat licht een mooie opsteker!”
De gemeente Epe heeft het jaar 2020
financieel afgesloten met een positief
resultaat van (per saldo) € 488.000. Dit
positieve resultaat is vooral ontstaan door
een overschot op de ontvangen coronamiddelen van het Rijk. Het college stelt de
gemeenteraad voor om € 254.000 van dit
positieve saldo toe te voegen aan de
reserve herstel- en stimuleringsagenda die
ingesteld is om in te kunnen spelen op de
effecten van de coronacrisis. Voor het
resterende bedrag van € 234.000 stelt het
college voor deze toe te voegen aan de
algemene reserve. Bij de volgende begroting bekijken het college en de raad of en
hoe de bedragen ingezet kunnen worden.
Wat zijn belangrijke resultaten over
2020?
In de begroting 2020 stond een groot
aantal activiteiten. Daarvan is ongeveer een
derde deel niet gerealiseerd, waarvan een
groot deel door de impact van de coronacrisis. Veel inzet was nodig voor corona-gerelateerde activiteiten waardoor er prioritering op de geplande werkzaamheden nodig
was. Daarnaast zijn een aantal activiteiten
(nog) niet afgerond, omdat het overleg met
betrokkenen meer tijd kost of dat er een
koppeling is met andere activiteiten.
Een kort overzicht van belangrijke
resultaten:
✓ Het vrijwilligerscoördinatiepunt “EpeDoet!” is gestart en biedt ondersteuning
aan vrijwilligers en verenigingen.
✓ Het ’Sport- en Beweegplan Epe 20202024: Samen voor de Sport!’ is vastgesteld.
✓ Het project “Grip-op-zorg” is gestart om
voorstellen uit te werken gericht op
kostenbeheersing bij de uitvoering van
jeugdzorg en Wmo.
✓ Het integraal veiligheidsbeleid 20202023 is vastgesteld.
✓ Er is een participatietraject uitgevoerd
voor het opstellen van de omgevingsvisie.
✓ Er zijn diverse woningbouwplannen
gerealiseerd, zoals Ladderspost, Brézanlocatie, Klaarbeek en de Wielinklocatie.
✓ Het geactualiseerde grondstoffenplan is
vastgesteld en vervolgens gestart met de
implementatie van de maatregelen.

✓ De concept Regionale Energie Strategie
(RES) is opgesteld in de regio.
✓ Met de diverse evenementenorganisatoren is onderzocht waar de behoefte ligt
voor een gemeentelijk ondersteuningsaanbod.
✓ De plannen voor de uitbreiding van het
industrieterrein Eekterveld IV zijn
opgeleverd.
✓ Er is ingespeeld op de gevolgen van de
coronacrisis in de samenleving.
✓ Nieuwe ontwikkelingen zijn doorgevoerd
op het terrein van participatie, waaronder
digitale inwonerparticipatie.
✓ De verbouwing van het gemeentehuis is
gestart.
Behandeling in de gemeenteraad
Op donderdag 24 juni wordt de jaarrekening behandeld in de raadscommissie en
donderdag 8 juli in de gemeenteraad.

Informatie
In de Gemeentewijzer leest u elke week het
nieuws van de gemeente Epe.
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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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: Nieuwe Lijn.

Wat houdt de Wet elektronische
publicaties (Wep) in?

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet Elektronische
Publicaties (Wep) van kracht. De Wep
verplicht gemeenten (maar bijvoorbeeld ook
provincies) om alle officiële publicaties (ook
wel bekendmakingen genoemd) online te
zetten via www.overuwbuurt.overheid.nl.
Via 1 website kunt u dan alle algemene
bekendmakingen, mededelingen en
kennisgevingen van de overheid bekijken. U
wordt hierdoor digitaal volledig geïnformeerd over besluiten die impact hebben op
hun leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de
omgevingsvergunningen die in uw omgeving worden aangevraagd.
Inwoners die minder digitaal vaardig zijn,
kunnen contact met de gemeente opnemen
om een papieren afschrift van de publicatie
te ontvangen.
E-mailservice ‘Over uw buurt’
Vanaf 1 juli verwijzen we via onze website
naar www.overuwbuurt.overheid.nl, waar u
zich kunt abonneren op de e-mailservice

‘Over uw buurt’. U ontvangt dan per e-mail
informatie over besluiten die direct invloed
hebben op de leefomgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving.
U kunt zelf instellen welke berichten u wilt
ontvangen. Alle informatie van gemeente,
provincie en waterschap komt via ‘Over uw
buurt’ op één plek samen. Hierdoor bent u
slechts één klik verwijderd van de meest
recente berichten over de ontwikkelingen in
de buurt of wijk. Met ‘Over uw buurt’ blijft
u snel en eenvoudig op de hoogte!
Overzicht besluiten in uw buurt:
Gemeentewijzer en
www.overuwbuurt.overheid.nl
Gemeente Epe publiceert vanaf 1 juli 2021
de publicaties online en eens per week in
een kort overzicht in het huis-aan-huis-blad
Veluws Nieuws. U kunt dan zelf op
www.overuwbuurt.overheid.nl de laatste
publicaties zien met behulp van de zoekfunctie.

Groot onderhoud N794 kruispunt
Eperweg Zwarteweg stilgelegd
Verontreiniging aangetroffen met onder meer asbest
De provincie Gelderland heeft tijdens
werkzaamheden aan de provinciale weg
N794 in Heerde op verschillende
locaties in de bodem asbest, glas en
tapijt aangetroffen. De werkzaamheden
zijn stilgelegd en provincie Gelderland
voert onderzoek uit naar de omvang
van de verontreiniging en de gevolgen
voor de planning.

Op het
internet:
www.epe.nl

Reconstructie kruising N794 Eperweg
met Zwarteweg
De provincie verandert de inrichting van het
kruispunt om de verkeersveiligheid te
verbeteren. Hierdoor ontstaat ruimte voor
een berm tussen de weg en het fietspad.
Naast asfalteringswerkzaamheden voert
provincie ook werkzaamheden uit aan de
riolering. Tijdens werkzaamheden is het
asbest aangetroffen. Het werkvak is
inmiddels met een hekwerk afgesloten en

alle werkzaamheden zijn gestopt. Doorgaand verkeer, inclusief fietsers, in beide
richtingen rijdt langs het wegvak.
Voor meer informatie ga naar
www.gelderland.nl.

Nieuwe Lijn: op orde.
Ondanks de enorm uitgedijde bureaucratie
en doorgeslagen regelgeving is ons land
veel minder op orde dan gedacht. Het
onlangs gepresenteerde Verantwoordingsonderzoek 2020 van de algemene rekenkamer in Den Haag heeft dit bevestigd.
Miljarden worden jarenlang besteed, zonder
dat duidelijk is wat er met dit geld is
gebeurd. De belastingdienst heeft zich
ontpopt tot vijand van het volk, de
vaccinatievolgorde tot een onbegrijpelijke
tombola. De woningnood is van vooroorlogse proporties. Recent heeft een arbitragecommissie bepaald dat het Rijk jarenlang de
gemeenten te weinig heeft betaald voor de
jeugdzorg.
Tegen deze achtergrond valt het niet mee
om een positief verhaal te houden over de
gemeenteraad van Epe. De gemeente is
immers onderdeel van diezelfde overheid,
en de politieke partijen in de gemeenteraad
zijn toch in meerderheid plaatselijke
afdelingen van die landelijke partijen die
hiervoor medeverantwoordelijk zijn?

Nieuwe Lijn: positief
Toch zijn en blijven we als Nieuwe Lijn
positief over de wijze waarop in onze
gemeente de zaken voor onze inwoners,
ondernemers en instellingen zijn georganiseerd. Natuurlijk, er zijn altijd zaken die
verbeterd kunnen worden en er moet nog
veel gebeuren. Maar als we terugkijken naar
wat er bereikt is, zien hoe we er nu
voorstaan en een blik werpen op de
toekomst, dan is dat zondermeer gunstig.
Zowel Nieuwe Lijn als de meeste partijen in
de gemeenteraad doen daarvoor hun best.
Wij constateren dat er een groot verschil is
tussen wat er in Den Haag gebeurt en de
wijze waarop we in Epe invulling geven aan
onze bestuurlijke verantwoordelijkheid. In de
lokale politiek staan we dicht bij de mensen
en weten we wat er leeft en speelt. Het
algemeen belang van al onze inwoners staat
bij Nieuwe Lijn voorop. Met onze lage lasten
zijn we met de belastingen niet de vijand
van onze inwoners en bijvoorbeeld goede
zorg en woningbouw voor jong en oud staat
bij ons centraal. En dat we onze financiën
wél op orde hebben mag bekend zijn.

Inwoner Epe biedt fors minder
restafval aan
De hoeveelheid restafval in de gemeente
Epe is in vergelijking met vorig jaar fors
gedaald. Resultaten van het eerste kwartaal
laten een daling zien van ca. 45 % ten
opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020.
Deze eerste resultaten zijn positief en
hoopgevend.
Sinds 1 januari van dit jaar betaalt iedere
inwoner van Epe voor het aanbieden van
restafval. Daarbij is zelf wegbrengen naar
een ondergrondse container goedkoper dan
het aan huis laten legen van een container.
Afval dat hergebruikt of gerecycled kan
worden, kan de inwoner gratis gescheiden
aanbieden. Daarvoor voerden we in 2020
een aantal maatregelen in. Zoals de
invoering van de BEST-tas en de mogelijkheid voor het scheiden van Groente- Tuin- en
Fruitafval (GFT) bij de hoogbouw.
Resultaten invoering Diftar eerste
kwartaal 2021
Het eerste kwartaal laat een daling zien van
ca. 45 % ten opzichte van hetzelfde
kwartaal in 2020. Dat is meer dan de daling
in andere gemeenten, waar geen veranderingen in de inzameling zijn geweest.
Landelijk daalde de hoeveelheid restafval
met 8 %. Een trend die sinds enkele jaren
doorzet. We gooien steeds minder weg als
restafval.
Cijfers van Circulus-Berkel laten zien dat de
inwoners van de gemeente beter afval zijn

gaan scheiden. De hoeveelheid GFT, papier
en PMD (verpakkingen van plastic, metaal
en drankpakken) is toegenomen. Pas na een
jaar kunnen we conclusies trekken over de
structurele daling. Zo varieert het aanbod
van GFT bijvoorbeeld per seizoen.
Weinig vervuiling
Circulus-Berkel signaleert weinig vervuiling
in de ingezamelde grondstoffen. Dat
betekent dat inwoners hun afval in de juiste
bak doen. Dat is goed nieuws, want
vervuiling van een recyclebare stroom zoals
papier, GFT of PMD kan leiden tot afkeur. En
dat leidt tot hogere kosten voor afvoer en
verbranding. Die hogere kosten zien
inwoners terug in een hogere afvalstoffenheffing.
Aan het einde van dit jaar volgt een
uitgebreide evaluatie van de nieuwe
inzameling.
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Wat schrijven
we op in de
Transitievisie
Energie?
In de visie stellen samenwerkingspartners
en wij maatregelen op die de gemeente Epe
en haar bedrijven, instellingen en inwoners
kunnen nemen om de doelstelling
CO2-neutraal in 2050 te behalen. En ook
hiervoor geldt: het is een visie, dus het is
niet in beton gegoten en wordt herzien
zodra dit nodig is. En dat is ook zeker nodig
omdat er allerlei technieken in ontwikkeling
zijn die ons in de toekomst gaan helpen
onze doelen te behalen.

Wat schrijven
we op in de
Transitievisie
Warmte?
In de visie schrijven wij samen met
samenwerkingspartners de warmtebronnen
op die de gemeente Epe, haar bedrijven,
instellingen en inwoners in de toekomst
gaan gebruiken om woningen en bedrijfspanden mee te verwarmen. Ook wordt
duidelijk met welke warmtebron inwoners
gaan koken en het kraanwater wordt
verwarmd. Daarnaast schrijven we op dat
we in gaan zetten op een isolatie-aanpak
voor de hele gemeente en met welke
buurten en/of wijken wij vanaf 2022
intensievere gesprekken gaan voeren omdat
in die buurt of wijk de kans het grootste om
het aardgas te vervangen door schonere
warmte. Deze gesprekken die leiden tot een
gedragen plan om een buurt of wijk te
verduurzamen nemen gemiddeld gezien 2
jaar in beslag. Wij streven samen met de
samenwerkingspartners naar een logische,
uitvoerbare en realistische aanpak. In een
volgende gemeentewijzer informeren wij u
over uitgebreider over de Transitievisie
Warmte. Dan vertellen u meer over de
duurzame warmtebronnen waar de
gemeente Epe gebruik van kan maken, voor
welke buurten dit interessant kan zijn en
hoe wij u daarover informeren en bij betrekken.

Op het
internet:
www.epe.nl

Duurzaam Epe
In 2050 wil de gemeente Epe CO2 neutraal zijn. Dat betekent dat onze gemeente evenveel duurzame energie opwekt als zij verbruikt. Dat bereiken wij
door te isoleren, zelf energie op te wekken en door slim om te gaan met de
energie die we gebruiken. Onze gemeente moet in 2050 ook aardgasvrij zijn.
Dit bereiken wij stap voor stap. Dit doen wij door aan te geven wanneer welke
buurt, wijk of gebied definitief van het aardgas afgaat. Welke alternatieven er
beschikbaar en haalbaar zijn en wanneer wat moet gebeuren. Maandelijks
vertellen we u welke stappen gezet zijn en hoe u uw steentje kunt bijdragen.

Waar staan we nu?
We hebben de afgelopen periode informatie verzameld, data verwerkt, gesproken met samenwerkingspartners
en inwoners. En met al deze informatie op tafel, is het nu tijd om te gaan schrijven aan de visies over energie
en warmte. In deze editie van de Gemeentewijzer geven we u een overzicht van alle opgedane kennis.
We beginnen bij het begin: het klimaat verandert als gevolg van de manier waarop wij met de aarde omgaan.
Deze verandering is niet positief en uit zich vooral in: droogte, vernatting, (on)gezondheid en een stijgende
zeespiegel. Dit heeft ernstige gevolgen voor het klimaat, voor dieren én voor mensen. Bijna alle wetenschappers zijn het erover eens dat de klimaatverandering vooral wordt veroorzaakt door de uitstoot van CO2. In
2015 werd het Parijsakkoord getekend om dit tegen te gaan. Aansluitend werd in Nederland het klimaatakkoord gesloten waarin staat dat Nederland in 2050 (bijna) CO2 neutraal wil zijn. De energietransitie komt
daaruit voort en bestaat uit verschillende onderdelen zoals het opwekken en besparen van energie, maar ook
de overgang van fossiele naar duurzame brandstoffen.

Er zijn verschillende sporen: van internationaal en nationaal tot regionaal en lokaal.
Deze sporen lopen gelijk op en beïnvloeden
elkaar.
Regionaal: De regionale energiestrategie
(RES) gaat over de regionale opwek van
zonne- en windenergie. De RES komt voort
uit het Nationaal Klimaatakkoord (2019).
De RES 1.0 lag tot eind mei ter inzage en
wordt dit jaar vastgesteld.
Lokaal: De vertaling van de omgevingsvisie,
met betrekking tot gebieden voor zonnevelden en windmolens, en de RES naar de
praktijk noemen we het Uitwerkingskader
zon en wind. Deze omvat de randvoorwaarden voor duurzame initiatieven voor opwek
van zonne- en windenergie. Denk aan
landschappelijke inpassing van een
zonneveld en op welke wijze inwoners mee
kunnen doen in de ontwikkeling van een
zonneveld. De transitievisie energie (TVE) is
ons lokale beleid, gericht op besparen,
stimuleren en opwekken van energie. De
transitievisie warmte (TVW) is ook lokaal
beleid. Deze visie is gericht op de transitie
van aardgas en andere fossiele warmtebronnen naar duurzame warmtebronnen
waarmee uw woning in de toekomst wordt
verwarmd

Energie besparen en duurzaam opwekken
Gemeente Epe Co2 neutraal in 2050 is ons doel. En
om dat voor elkaar te boksen kunnen we verschillende vormen van energie inzetten. Sommige vormen
zijn al verder door ontwikkeld (bijvoorbeeld
zonne-energie) en sommige vormen zijn nog in
ontwikkeling (bijvoorbeeld energie uit de bodem of
uit het water). Grofweg kunnen we kiezen uit de
volgende smaken: windmolens, zonnepanelen op
land of daken, biomassa, geothermie, energie uit
(afval)water, waterstofgas, biogas en verschillende
duurzame warmtetechnieken
Om te bedenken wat we nodig hebben, hebben we
eerst gekeken naar wat we verbruiken. Wat zijn nou
de grote energieverbruikende sectoren in de
gemeente Epe?

In het verkeer en vervoer en de bebouwde omgeving
loopt de energiemeter op en valt de meeste winst te
behalen. We houden voor ogen dat besparing
belangrijk is, want alles wat je bespaart, hoef je niet
op te wekken. Een goede derde is de industrie in de
gemeente. Met de twee industrieterreinen in Epe zijn
we al goed op weg om energie te besparen en op te
wekken en kijken we hoe we verdere stappen kunnen
zetten richting CO2 neutraal. Dit doen we door
uitvoering te geven aan een drietal projecten
(Eekterveld en Kweekweg Energiepositief en
Energiekoplopers Apeldoorn Epe), meer informatie
hierover vindt u op onze website www.epe.nl.
Wat betreft verkeer en vervoer is onze invloed

beperkt. We hebben te maken met Rijks- en
provinciale wegen en daar kunnen wij geen
maatregelen voor treffen. Maar het energiegebruik
(uitstoot CO2) van het vervoer dat door de gemeente
Epe rijdt (via onder andere de snelweg) wordt
toegeschreven aan de gemeente Epe.
Wat wij wel kunnen doen is ons richten op de
gebouwde omgeving. We hebben zo’n 14.500
woningen in de gemeente. Met z’n allen kunnen we
energie besparen door te isoleren, energie op te
wekken door bijvoorbeeld zonnepanelen en -boilers
op daken. En zodra het mogelijk is de opgewekte
energie thuis óf in de buurt op te slaan. De opslag
van energie is een thema waarin wij samen
optrekken met Liander.
Wie bepaalt wat er in de visie komt?
U! En ook samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld
Triada, Liander, Bedrijvenkring Gemeenten Epe,
Industriekring Eekterveld Vaassen, de ondernemersverenigingen, Waterschap Vallei Veluwe, Stichting
Energie Coöperatie Epe, Gebiedsregisseurs en de
Omgevingsdienst Veluwe IJssel.
Wij hebben samenwerkingspartners en inwoners
tijdens Enegriecafe’s en via Epe Spreekt gevraagd
wat zij belangrijk vonden bij de route om te komen
tot een CO2 neutrale gemeente in 2050. Aan de hand
van drie mogelijkheden hebben we met elkaar van
gedachten gewisseld over wat belangrijk is. Dit waren
de drie opties:
•M
 et zo groot mogelijk behoud van landschap en
ecologie. Dit betekent onder andere veel aandacht
voor landschappelijke inpassing, zorgvuldige
samenwerking met andere projecten die zich in de
gemeente Epe afspelen. De keus voor deze optie
leidt tot met name voor een langzamere
omschakeling naar een CO2 neutrale gemeente.
• Tegen zo laag mogelijke kosten. Hierin zitten alle
kosten die uiteindelijk doorgerekend worden aan de
inwoner van Epe wanneer er aanpassingen gedaan
moeten worden aan het elektriciteitsnet. Deze optie
vraagt om geduld, want wachten op innovatie is
dan belangrijk.
• Z o snel mogelijk CO2-neutraal. Iedereen (de
gemeente Epe, inwoners, samenwerkingspartners,
industrie etc.) gaat aan de slag. Denk hierbij aan
het stimuleren van grootschalige zonne- en of
windprojecten, isoleren van woningen, woning van
het gas af en de industrie verduurzaamt haar
gebouwen en processen om producten te maken.

Alle drie de opties beïnvloeden elkaar. Bijvoorbeeld
als we streven naar zo laag mogelijke kosten, dan
wachten we op innovatie van technieken en dat
betekent dat we niet zo snel gaan als we wellicht
willen. Alle drie de opties zijn ingrediënten van het
recept: een CO2 neutrale gemeente Epe in 2050. We
maken afwegingen tussen de ingrediënten en passen
deze in een bepaalde verhouding toe. Dit schrijven
we op in de transitievisie.

Welke ingrediënten?
Samen hebben we onderzocht wat deze opties
betekenen voor onze gemeente. Zwart-wit is het
zeker niet. De voorkeur van alle partijen gaat uit naar
behoud van het landschap en lage kosten. Snelheid is
minder belangrijk. We maken ons wel zorgen over
klimaatverandering, maar men wil liever wachten op
nieuwe technologieën. Dit betekent niet dat we nu
achterover gaan leunen en geen stappen gaan zetten.
We gaan voor een realistische en haalbare
energietransitie die past binnen de omgevingsvisie.
Medio juli is het eerste concept van de Transitievisie
energie en warmte klaar. Na de zomer leggen wij
deze ter inzage voor inwoners en het 4e kwartaal
brengen we het naar de Raad met de vraag de visie
vast te stellen.
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Handtekening onder participatieverklaringen

Mooi moment voor vijf Eper
inburgeraars

Vijf nieuwkomers ondertekenen participatieverklaring en zijn vervolgens op de foto gegaan
met wethouder Jan Aalbers.
Talal, Ghasem, Adhem, Labiba en Aya.
Ooit afkomstig uit Iran, Irak en Syrië.
Maar in Epe welkom geheten door
wethouder Jan Aalbers. Het vijftal
ondertekende laatst hun participatieverklaring. Dat is een belangrijk eerste
onderdeel van hun inburgeringstraject.
“Ik heb bewondering voor jullie”, aldus
de Eper wethouder. “Jullie namen een
grote stap om weg te gaan uit het land
waar je oorspronkelijk vandaan komt.
Daarom kan ik niet anders dan jullie een
hele mooie toekomst in Epe, in ons land,
te wensen.”
Dit onderdeel van het inburgeringsexamen
is voorafgegaan aan een training waarin een
ieder heel laagdrempelig heeft kennisgemaakt met aspecten die in Nederland
belangrijk zijn: vrijheid; gelijkwaardigheid,
solidariteit en participatie. De vijf handtekeningen van deze voor deze nieuwkomers
zorgden automatisch voor een klein en
intiem feestje. Aalbers: "We hopen als
gemeente Epe dan jullie heel snel een plekje

in Epe weten te vinden. Iedereen mag er
zijn. Maar nog belangrijker: iedereen mag
hier zichzelf zijn.”
De wethouder benadrukte dat het leren van
de Nederlandse taal de inburgering erg zal
vergemakkelijken. ”Tip? Wissel af per dag.
De ene dag Nederlands, de andere dag jullie
moederstaal. En vraag aan anderen of ze
Nederlands met jullie willen spreken. Dat
alles maakt dat jullie de taal sneller leren.
Ook belangrijk? Heb je ergens problemen
mee, durf anderen dan om hulp te vragen.”
Na het zetten van de handtekeningen ging
het vijftal inburgeraars (één van hen had
zelfs haar zeven maanden jonge zoontje
meegenomen) met wethouder Aalbers op de
foto. Er werd een passende plek in het
centrum van Epe gevonden: rondom het
bronzen beeld van wijlen kunstenaar Marcus
Ravenswaaij. Aalbers: “De gelijkwaardigheid
van mannen en vrouwen is een groot goed
in ons land. Dat lijkt ook wel een beetje
zichtbaar te zijn bij dit beeld. We hopen dat
jullie die vrijheid en dat respect ook voelen
in onze gemeente. Jullie zijn hier welkom.”

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

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. 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.

BEKENDMAKINGEN
PLANOLOGIE, BOUWEN EN WONEN
‘Ontwerp bestemmingsplan Landgoed Vlasbeek ligt ter inzage’

Burgemeester en wethouders maken bekend met ingang van 24 juni 2021 gedurende zes weken voor
een ieder ter inzage ligt ‘het ontwerp bestemmingsplan Landgoed Vlasbeek’.
Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van Landgoed Vlasbeek aan de Paalbeekweg in Epe met
1 hectare nieuwe natuur en de verschuiving van het huidige bouwvlak.
Ter inzage
U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op
de knop ’plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen op het scherm, bijvoorbeeld door het adres in te typen of in te zoomen op de kaart.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 24 juni 2021 ook gedurende zes weken op afspraak
voor een ieder ter inzage bij het omgevingsloket in het gemeentehuis te Epe. Om het risico op
verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, proberen wij het maken van afspraken zo
veel mogelijk te vermijden.
Wilt u toch een afspraak maken om het ontwerp bestemmingsplan in te zien? Neemt u dan contact met
ons op via telefoonnummer 14 0578. Het ontwerp bestemmingsplan is ook in te zien via www.epe.nl
onder Bouwen en Wonen.
Reageren?
Een ieder kan tijdens de bovengenoemde periode van zes weken een zienswijze over het ontwerp
bestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Epe. Dit kan op de volgende manieren:
Per post op het volgende adres: Postbus 600, 8160 AP Epe;

Op het
internet:
www.epe.nl

Mondeling via een online-verbinding, bijvoorbeeld skype. Maak hiervoor een afspraak met mevrouw
K.C.M. Olieman van de afdeling Ruimte, eenheid Ontwikkeling (tel. 140578).
Een zienswijze moet ondertekend zijn. Zienswijzen moeten in ieder geval bevatten: naam en adres van
de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de
gronden van de zienswijze. Bij voorkeur bevat de zienswijze ook uw telefoonnummer.
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Terugkijken of (digitaal) bijwonen?
De volgende commissievergaderingen zijn op donderdag 24 juni 2021. In verband met de
“Corona-maatregelen” is het voor publiek niet mogelijk om de vergaderingen fysiek bij te
wonen. Wanneer u wenst in te spreken is dat wel mogelijk. Dat ook over onderwerpen die niet
op de agenda staan. Hiervoor kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@epe.nl . U kunt
de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie live volgen via internet én
terugkijken op epe.raadsinformatie.nl/live.
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			 RAADSCOMMISSIE

UIT DE RAAD VAN 17 JUNI 2021

Op donderdag 17 juni 2021 vergaderde de gemeenteraad van Epe digitaal.
In het vragenhalfuur zijn geen vragen gesteld.
Het volgende onderwerp stond als zogenaamd ‘hamerstuk’ op de agenda. Hierover is zonder
verdere bespreking (unaniem) besloten:
Programmabegroting en jaarstukken VNOG
De raad heeft kennisgenomen van de jaarstukken van de VNOG. Ook heeft de gemeenteraad
besloten geen zienswijzen in te dienen tegen de (concept) programmabegroting die door de
VNOG is opgesteld.
De volgende agendapunten stukken ter bespreking op de agenda:
Perspectiefnota 2022-2025
De perspectiefnota is een rapportage over maatschappelijke, bestuurlijke en financiele
ontwikkelingen die actie verlangen in de nieuwe programmabegroting. De raad geeft
hiermee richting aan het college bij het opstellen van de nieuwe progammabegroting. De
thema’s die aandacht behoeven volgens het college zijn onderwijshuisvesting, versterking
digitale veiligheid en actualisatie van bestaand beleid door hogere verwachtingen vanuit de
samenleving. De raad heeft ingestemd met deze thema’s door de perspectiefnota vast te
stellen.
De VVD heeft samen met andere partijen een amendement ingediend om het thema
“Wonen” aan de perspectiefnota toe te voegen. Hierdoor wordt het college verzocht
middelen vrij te maken om samen met alle betrokken partijen een plan op te stellen voor de
aanpak van de overspannen woningmarkt. Het CDA heeft samen met andere partijen een
amendement ingediend om het thema “Mobiliteit” op te nemen in de perspectiefnota. Dit
om diverse verkeersproblemen aan te kunnen pakken. Omdat er amendementen zijn
ingediend, wordt dit voorstel opnieuw geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 juli.
Rekenkameronderzoek ‘Evaluatie naar doorwerking van de door de rekenkamercommissie Epe uitgevoerde onderzoeken’
De rekenkamercommissie heeft de doorwerking van haar eigen onderzoeken onder de loep
laten nemen. De aanbevelingen zien op een verbetering van de verbinding tussen de
rekenkamercommissie en de raad, een structurele monitoring van de opvolging van de
aanbevelingen en voldoende budget voor de rekenkamercommissie om eenmaal per jaar een
diepgaand onderzoek te kunnen doen. De fractie VVD heeft een amendement ingediend,
waarbij de aanbevelingen van de rekenkamer 1 op 1 worden overgenomen door de
gemeenteraad. Zowel het amendement als het voorstel zelf zijn met algemene stemmen
aangenomen.
Woonzorgagenda
De woonzorgagenda geeft aan welk beleid de gemeente Epe gaat inzetten om de combinatie tussen wonen en zorg voor nu en in de toekomst goed te organiseren. Het uitgangspunt
daarbij is dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, waarbij voor
kwetsbare mensen passende zorg en ondersteuning aanwezig is. Omdat onzeker is hoe de
groeiende groep ouderen in de toekomst zorg ontvangt en aan welke woonvormen behoefte
is, is er gewerkt met verschillende scenario’s. De raad heeft unaniem ingestemd met de
woonzorgagenda.
Beschermd thuis Oost-Veluwe 2022-2030
“Beschermd thuis” de naam van het beleid dat ziet op mensen met een psychische of
psychosociale kwetsbaarheid. Het is in regionaal verband opgesteld samen met de gemeenten Apeldoor, Brummen, Hattem, Heerde en Voorst. Het doel van het beleid is om kwetsbare
inwoners met de nodige ondersteuning zo goed mogelijk (beschermd) thuis te laten wonen.
De raad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel.
Begroting en jaarstukken Lucrato
De gemeenteraad heeft unaniem besloten om zienswijzen in te dienen tegen de jaarrekening
en de begroting van Lucrato. De zienswijzen zien onder meer op het behalen van taakstellingen en de reductie van kosten. Daarnaast hebben meerdere fracties in de raadsvergadering complimenten gemaakt aan Lucrato voor het goede werk dat zij verrichten.
Begroting Cleantechregio Stedendriehoek
De gemeenteraad heeft unaniem besloten om geen zienswijzen in te dienen tegen de
conceptbegroting van de Cleantechregio Stedendriehoek.
Begroting Tribuut
De gemeenteraad heeft unaniem besloten om een zienswijze in te dienen tegen de
ontwerpbegroting van Tribuut. De zienswijze vraagt aandacht voor de structurele lastenstijging en spreekt zorgen uit over de financiele grip.
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Wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG
De gemeenteraad heeft besloten om het college toestemming te geven om in te stemmen
met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio NoordOost
Gelderland (VNOG). De wijziging is nodig om de VNOG te kunnen laten deelnemen in een
werkgeversvereniging. Nadat de betrokken gemeenteraden begin 2021 vraagtekens hadden
gezet bij het voornemen tot wijzigen, is voorgestelde wijziging aangepast. Een aantal
bevoegdheden blijven nu bij de gemeenteraden. De gemeenteraad heeft dit voorstel
unaniem aangenomen.

DONDERDAG 24 JUNI 2021

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.
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.
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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MELDINGEN, AANVRAGEN EN VERGUNNINGEN PER DORP


INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Emst
•	Hoofdweg 12: het vervangen van een
paardenschuur (314569, 13-6)
•	Woesterweg 15: het aanpassen van de
draagmuur (313552, 9-6)
•	Steenderbultweg 6-14: het realiseren van
een aanbouw (314095, 11-6)
Epe
•	Gelriaweg 16: het aanpassen van de
gebruiksmelding (315280, 15-6)
•	Markt 19: het wijzigen van de gevel
(313565, 9-6)
•	Officiersweg 62: het kappen van een
walnotenboom (314837, 12-6)
•	Tongerenseweg 35: het aanbouwen van
een carport (313905, 10-6)
•	Weemeweg 2: het verbouwen van de
woning (313556, 9-6)
•	Zuivelweg 12: het verlengen van een
vergunning voor een parkeerplaats en het
uitbreiden van de parkeerplaats (314055,
11-6)
Vaassen
•	Cannenburgherweg 14: het aanpassen van
de kap van de schuur (313452, 9-6)
•	Elspeterweg 15: het kappen van een boom
(315263, 15-6)
•	Geerstraat 32: het plaatsen van een
zonnepanelen (313414, 9-6)
•	Ligusterstraat 16: het plaatsen van een
dakkapel (314044, 11-6)
•	Pastoorsweg 73: het realiseren van een
nieuwbouw dierenverblijf (313550, 9-6)
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
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Epe
•	Brinklaan 35: het vernieuwen van zes
luiken van een gemeentelijk monument
(303226, 14-6)
•	Burgemeester van Walsemlaan 8: het
bouwen van een bijgebouw (300404, 9-6)
•	Dennenlaan 2: het kappen van drie
fijnsparren (303248, 15-6)

•	Eper Veste 114: het verbouwen van het
woongebouw in het kader van de
brandveiligheid (273616, 11-6)

bezwaar maken of beroep indienen. U kunt
tegen een ontwerpbesluit een zienswijze
indienen. Deze zijn met een ► gemarkeerd.

Gemeente Epe, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 600, 8160 AP
EPE.

Oene
• Ijsseldijk 6: het herbouwen van een schuur
(311945, 14-6)

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.

Wilt u meer weten over de procedure als u
bezwaar maakt? Kijk dan op www.epe.nl.

Vaassen
•	Bokkerijweg 5: het bouwen van een
werktuigenberging (312458, 14-6)
•	Radeweg 8: het herbouwen van een
bedrijfshal (304282, 10-6)
•	Suikerbrink 1: het kappen van drie acacia's
(303228, 15-6)
AANVRAAG NIET IN BEHANDELING
GENOMEN
Epe
• Jagtlustweg 6: het realiseren van een
nieuwbouw (305825, 10-6)
•	Vennenweg 8A: het aanpassen van de
buitengevel (286260, 9-6)
Vaassen
•	Vuurdoornstraat 274: het bouwen van een
fietsschuur (284867, 11-6)
VERLENGING BESLISTERMIJN
AANVRAAG
Emst
•	Muggenveldweg 3: het bouwen van een
bedrijfsruimte voor een agrarisch
hobby-bedrijf (301417, 11-6)
Epe
•	Heerderweg 24: het verbouwen van het
politiebureau om de brandcompartimentering aan te passen (301165, 14-6)
•	Oenerweg 52: het wijzigen van de
voorgevel van de woning (301511, 14-6)
•	Slathstraat 29: het bouwen van een carport
(300545, 9-6)
Zienswijze, bezwaar en beroep
Als u het niet eens bent met een (ontwerp)
besluit, dan kunt u een zienswijze indienen,

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
• de beslissing waar u bezwaar tegen maakt
• de reden waarom u het niet eens bent met
ons besluit
Het is belangrijk dat u het bezwaarschrift
ondertekent voor u het verstuurt naar

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.

