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Gemeenteberichten
vanaf 1 juli in de Schaapskooi

De uitkomsten van de vragenlijsten voor
de Quick Scan Lokale Democratie zijn op
21 juni door de begeleidingscommissie
besproken. Ook zijn mogelijke verbeteracties in kaart gebracht. Op dit moment
wordt de concept-verbeteragenda
verder vormgegeven. De begeleidingscommissie bespreekt de concept-verbeteragenda met de fractievoorzitters uit
de gemeenteraad op 5 juli.
De vragenlijst van de Quick Scan Lokale
Democratie is ingevuld door inwoners,
gemeenteraadsleden, leden van 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 het gemeentebestuur en
ambtenaren willen verbeteren. Daarom
hebben we inwoners, ondernemers en
vertegenwoordigers van verenigingen en
maatschappelijke organisaties gevraagd
naar hun mening over de samenwerking
met de gemeente.

Foto verkregen via www.schaapskooi.nl
Elke week kunt u nieuws en berichten van de gemeente Epe in deze krant lezen.
Maar dat gaat veranderen.
De eigenaar van het Veluws Nieuws, DPG Media, heeft deze krant aan de Schaapskooi
verkocht. De Schaapskooi is een huis-aan-huis blad en wordt ook in de gemeente Epe
verspreid. De laatste editie van het Veluws Nieuws komt uit op woensdag 30 juni. Vanaf
1 juli vindt u al het nieuws van de gemeente Epe wekelijks in de Schaapskooi. De eerste
editie van de Schaapskooi met de gemeenteberichten van de gemeente Epe vindt u op 7 of
8 juli op uw deurmat.

Sirenes worden weer om 12:00 uur getest
sirenes. De sirene bij u in de buurt gaat
alleen af als u ergens voor gewaarschuwd
moet worden.
Klacht over sirene
Heeft u een klacht over de sirene? Of heeft u
de sirene niet gehoord op de dag dat die
had moeten afgaan? Dan kunt u dit melden
bij de brandweer in uw eigen regio.

Energiecoöperatie Epe: voor en
door bewoners, een steentje
bijdragen!
“Voor en door de bewoners”
Voor mij is het belangrijk om waar mogelijk
een bijdrage te leveren aan mijn directe
leefomgeving. Dat kan wat mij betreft op
allerlei manieren, één manier is door
vrijwilligerswerk. Ik had al eens gehoord
over allerlei energie initiatieven toen ik
zo’n kleine twee jaar geleden werd
benaderd door de initiatiefnemers van de
ECE, Marcel Paques en Hens Hinloopen. Zij
waren op dat moment al geruime tijd bezig
om binnen de gemeente Epe op vrijwillige
basis vorm te geven aan de energietransitie. Dat wil zeggen het opwekken van
lokale en duurzame energie. Zij hadden al
een goede reputatie bij de gemeente
opgebouwd, waardoor er een goede
samenwerking is ontstaan.

Op het
internet:
www.epe.nl

“Samenwerking tussen vakgebieden”
De ECE (toen nog in oprichting) was in de
fase gekomen dat het goed was om
verschillende vakgebieden bij elkaar te
gaan brengen die nodig zijn om voor het
verder opstarten en realiseren van projecten. Denk bijvoorbeeld aan kennis op het
gebied van techniek, milieu (regelgeving),
financiën, project management en juridische kennis. Ik probeer een bijdrage te
leveren met mijn juridische kennis. Dat
betekent overigens niet dat je alleen maar
vrijwilliger kunt worden als je over
deskundigheid op een van deze onderwerpen beschikt: enthousiasme en hart voor de
zaak zijn en blijven de belangrijkste
ingrediënten!
“Een betere wereld begint bij jezelf”
Ik denk dat we als maatschappij voor
uitdagingen staan met betrekking tot het
klimaat en onze levenswijze. Deze uitdagin-

gen zijn zeer groot en ik geloof niet dat er
maar een oplossing is. Een oplossing kan
ook niet alleen maar vanuit ‘de overheid’
komen maar daar moeten we allemaal ons
steentje aan bijdragen. Wat dat betreft
geloof ik nog steeds dat ‘een betere wereld
bij jezelf begint’. En wat is daar nu moeilijk
aan: zwerfafval voor je huis opruimen of
om de fiets nemen in plaats van de auto. En
daar past wat mij betreft de ECE hier ook
in.
“Door de ECE kan iedereen meedoen”
Voor mij is de energie coöperatie is een
sympathieke manier om in Epe met elkaar
een bijdrage te leveren aan de energie
transitie. Iedereen uit de gemeente Epe kan
lid worden of je nu zelf al zonnepanelen op
je dak hebt of niet. Het biedt mensen die
geen mogelijkheid hebben om zelf
zonnepanelen te plaatsen (bv. van wege de
investering of omdat men geen geschikt
dak heeft) de mogelijkheid om toch bij te
dragen. En ook een beetje te profiteren.
Het is niet de oplossing of de enige weg,
maar lidmaatschap van de ECE past wat
mij betreft prima in het rijtje “alle beetjes
helpen”.
Engelbert van Oppen
Juridisch vrijwilliger

Na de bijeenkomst op 5 juli zal de conceptverbeteragenda, indien nodig, worden
aangepast en uiterlijk medio juli als
ontwerp-verbeteragenda aan de gemeenteraad worden aangeboden. Op dat moment
zullen de resultaten van de Quick Scan en
de ontwerp-verbeteragenda ook worden
bekend gemaakt via de gemeentelijke
communicatiekanalen. De gemeenteraad
spreekt naar verwachting na het zomerreces over de ontwerp-verbeteragenda.

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

Iedere eerste maandag van de maand om
12:00 uur precies wordt de sirene getest.
Het signaal duurt onafgebroken 1 minuut en
26 seconden. Als u deze sirene hoort, weet u
dat er niets aan de hand is. De sirene wordt
nooit getest op nationale feestdagen,
Dodenherdenking en religieuze feestdagen.
Sirene gaat meerdere malen bij alarm
Als u de sirene meerdere malen achter
elkaar hoort, is er sprake van alarm. Er is
dan wel iets aan de hand. Het kan ook zijn
dat u op een andere manier wordt gewaarschuwd, bijvoorbeeld door een rondrijdende
geluidswagen. Volg dan de instructies op
van de aanwezige autoriteiten.
Noodzaak testen sirene
De gemeenten testen de sirenes om na te
gaan of de apparatuur nog allemaal goed
werkt èn om er zeker van te zijn dat
iedereen de sirene herkent bij een ramp of
zwaar ongeval.
Sirene gaat op een ander tijdstip
Gaat de sirene op een ander moment? Ga
dan naar binnen, sluit deuren en ramen en
zet uw radio of televisie aan op de regionale
rampenzender.
Sirene in de buurt
Er staan zo'n 3800 sirenes in heel Nederland. De lokale overheid beheert deze

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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RAADSFRACTIES AAN HET WOORD

Piet (90) geeft taalles
aan vluchtelingen
“Wanneer mij de gezondheid is gegeven hoop ik dat nog een aantal
jaren te kunnen blijven doen.”

Ruud Jager is vanaf maart 2018 fractievoorzitter van de VVD-fractie in Epe. Ruud heeft
deze mooie en dankbare taak op zich
genomen om volksvertegenwoordiger te zijn
in de bijzonder mooie gemeente Epe.

Tekst: Dick van der Veen

Maar , als gezondheid je passie inhaalt,
dan moet je reële keuzes maken.

Elk jaar kiest een jury die bestaat uit vertegenwoordigers van de vier dorpen van
de gemeente Epe uit acht kandidaten de Vrijwilliger van het Jaar. Met alle acht
verschijnt in deze Gemeentewijzer een interview. Vandaag het vijfde interview in
deze serie met Piet van der Hulst.

Om gezondheidsredenen stapt hij uit de
fractie per 8 juli.

Piet van der Hulst, in oktober wordt hij 91
jaar, is nog heel actief met vrijwilligerswerk.
Hij geeft taalles aan vluchtelingen voor het
Taalpunt in Epe.
Van der Hulst, Delftenaar van geboorte, trok
na zijn pensionering naar de Veluwe. “Ik
wilde wat om handen hebben. In eerste
instantie heb ik me verdienstelijk kunnen
maken bij de voetbalvereniging EZC 84. In
mijn jonge jaren floot ik wedstrijden voor de
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. Zelf
heb ik enkele jaren een balletje getrapt,
maar toen ik stuitte op fysiek ongemak, was
het leiden van wedstrijden een leuk
alternatief. Bij EZC wisten ze dat ze altijd
een beroep op me konden doen. Dit tot
wederzijds genoegen.”
Talenknobbel
Van der Hulst beschikt over een talenknobbel. “Voor mijn werk als topograaf kwam ik
regelmatig in het buitenland. De Frans en
Engelse taal hebben voor mij geen grote
geheimen. Dat kwam me goed van pas op
het moment dat ik met taallessen voor
vluchtelingen te maken kreeg. Ik las er over
in een huis-aan-huis krant.” Hij reageerde er
op en stond even later in Wissel voor een
groep van twintig mensen. “We werkten een
programma af, waarvoor de cursisten een
boekwerkje kregen aangereikt. Het
gebeurde op vrijwillige basis. Dat werkte
niet. Dan kwam de ene cursist niet opdagen,
de week erna bleven anderen weg. Op een
gegeven moment had ik er nog maar vijf
over. Toen heb ik er een punt achter gezet.
Vrijwillig is voor mij niet vrijblijvend.”

gehad. Wanneer de cursist aangeeft er in de
praktijk veel aan te hebben is dat voor mij
de grootste beloning. Wanneer mij de
gezondheid is gegeven hoop ik dat nog een
aantal jaren te kunnen blijven doen.”
Autorijden
Piet fietst nog en zit achter het stuur van
zijn auto, om moeiteloos naar een zoon in
Groningen te rijden. “Ik volg ieder jaar een
cursus voor oudere automobilisten. Je
gehoor en je gezichtsvermogen worden
gekeurd en je mag een uur lang rijden om te
bewijzen dat je in het moderne verkeer nog
mee kunt. De laatste keer had ik een
vrouwelijke instructeur. Die zei me dat ze
rustig met mij op vakantie wilde. Het fietsen
vergt wat meer concentratie. Het voltrekt
zich in deze tijd allemaal wat sneller en
daarin ben je niet meegegroeid. Mijn
voordeel is dat ik een drukke stad als Delft
gewend ben. Leeftijdgenoten zeggen dat ze
moeite hebben met het rijden op een
snelweg. Dat is voor mij nu juist een vorm
van ontspanning.”
De coronaperiode was voor Van der Hulst
een lastige. “De taallessen lagen stil, de
kerkgang stond op een laag pitje. Na het
overlijden van mijn vrouw drukte dat extra
zwaar. De muren geven geen antwoord op
vragen die je hebt. Door waar dat met
inachtneming van de maatregelen toch
onder de mensen te blijven ben ik door die
periode heen gekomen. Ik ben blij dat nu zo
ongeveer alles weer mogelijk is.”

“Het was een dynamische tijd. Het goede,
open contact met de collega fracties heb ik
altijd bijzonder gewaardeerd. Het is
belangrijk, ondanks de politieke kleur en
achtergrond, om te verbinden en te zoeken
naar oplossingen. Hier heb ik mij sterk voor
gemaakt, in combinatie met een gezonde
dosis nuchterheid, open, eerlijk – en
transparant zijn, te gaan voor een goed
openbaar bestuur en altijd voorzien van een
ondernemende en onderzoekende geest.
Natuurlijk waren er leerpunten, maar ik heb
mij altijd met hart en ziel ingezet voor onze
liberale achterban. Daarnaast, er ook zijn
voor alle inwoners, ongeacht de politieke
kleur is zeer waardevol en een groot goed
wat ik koester”.

Ik heb mijn ontslag ingediend bij de
burgemeester en mijn afscheid is voorzien in
de raadsvergadering van 8 juli.
En hoe mooi is het, dat er een stabiele
fractie is en dat ik het schip met vertrouwen
kan verlaten! We hebben voldoende nieuw
fris talent kunnen toevoegen binnen de
fractie de afgelopen jaren. Martijn Kerkmans
zal mijn raadszetel overnemen waardoor ik
bijzonder veel vertrouwen heb ik de
voortgang.
De VVD Epe is waar ik trots op ben en dat
laat ik niet los.
Ruud Jager

Wet Elektronische Publicaties
(Wep) op 1 juli 2021 van kracht

Uitnodiging informatiebijeenkomst
Omgevingsvisie; hier staan we voor

Inwoners die minder digitaal vaardig zijn,
kunnen contact met de gemeente opnemen
om een papieren afschrift van de publicatie
te ontvangen.

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

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 vergun-

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.

aanhouden, waardoor wij wel binding
blijven houden met Epe.
Ondanks deze verbinding met Epe is er
helaas geen dispensatie mogelijk om mijn
raadsperiode volwaardig als raadslid en
fractievoorzitter af te ronden tot en met de
komende gemeenteraad verkiezingen in het
voorjaar van 2022.

Echter, mijn gezondheid (ernstige artrose in
mijn handen en polsen) in combinatie met
de woon- en werk situatie heeft ervoor
gezorgd dat ik persoonlijk en daarmee ook
wij als gezin een keuze hebben gemaakt om
de prachtige woonplek te verlaten,
weliswaar met spijt in ons hart. Omdat er
helaas geen geschikte woonlocatie voorhanden was heeft ons dit doen besluiten om,
wellicht voorlopig, buiten de gemeente Epe
te gaan wonen. Wij blijven wel onze 2e
woning op het Park Eper Sprengen

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.officielebekendmakingen.nl.
Daarmee komen deze berichten ook op
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.

Somaliër
Daarna ontstond contact met Margriet van
het Taalpunt. “Ik begeleid nu een Somalische man, waarmee ik eens in de week
communiceer in de bibliotheek. Dat gebeurt
één-op-één. Dat geeft gelegenheid tot meer
diepgang. We hebben het over diverse
thema’s als gezondheid, vakantie, reizen. In
de afgelopen weken hebben we het
bijvoorbeeld over voetballen gehad. Hoe het
in elkaar steekt met zo’n Europees toernooi.
In de bibliotheek hebben we een aparte
hoek. Er staan allerlei boeken die we kunnen
gebruiken om een onderwerp voor een
gesprek te vinden. Die heb ik nog niet nodig

Op het
internet:
www.epe.nl

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: VVD.

ningen, 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.
officielebekendmakingen.nl en op www.
overuwbuurt.overheid.nl de laatste
publicaties zien met behulp van de zoekfunctie.
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De volgende informatie moet in uw zienswijze staan:
• uw naam en adres;
• de datum waarop u de brief schrijft;
• uw handtekening;
• een omschrijving van de ontwerpbesluit waartegen u zienswijzen naar voren brengt;
• waarom u zienswijzen naar voren brengt.
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Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw J.
Bovendorp van het team Ontwikkeling, afdeling Ruimte (tel. 14 0578).
Beroep tegen het genomen besluit kan later slechts worden ingesteld door degenen die binnen de
gestelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen hebben ingediend, tenzij wordt aangetoond dat
hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijzen in te dienen.

BEKENDMAKINGEN
			

PLANOLOGIE, BOUWEN EN WONEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het college het wijzigingsplan ‘Jagtlustweg
6 Epe’ ongewijzigd heeft vastgesteld
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3:9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat het
college het wijzigingsplan ‘Jagtlustweg 6 Epe’ ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het vastgestelde wijzigingsplan voorziet in de wijziging van een voormalig agrarisch bedrijf naar de
bestemming Wonen. De bestaande boerderij en de bedrijfsopstallen worden vervangen door een nieuwe
woning met aangebouwd bijgebouw (schuurwoning).
Terinzagelegging
Het collegebesluit en het vastgestelde wijzigingsplan liggen met ingang van 1 juli 2021 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 te beperken, proberen wij het maken van afspraken zo veel
mogelijk te vermijden. Wilt u toch een afspraak maken om het wijzigingsplan Jagtlustweg 6 Epe in te
zien? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0578.
Het besluit en het wijzigingsplan zijn ook in te zien via www.epe.nl onder Bouwen en Wonen.
U kunt het vastgestelde 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.
Beroep
Tegen de vaststelling van het wijzigingsplan kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep bij
de Raad van State worden ingesteld. Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet
in staat is geweest zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan bij het college naar voren te
brengen kan van deze mogelijkheid gebruik maken. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de
behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd.
Het besluit van het college treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen die
termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Ontwerp Omgevingsvergunning het bouwen van een woning op het perceel Eeuwhorstweg 3
in Emst
Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning op het perceel Eeuwhorstweg 3 in Emst, kadastraal
bekend gemeente Epe en Oene, sectie I, nummers 1664 en 1665. Het plan is in strijd met het geldende
bestemmingsplan “Buitengebied Epe”. Om het plan mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) doorlopen (ingevolge artikel
2.12 eerste lid, sub a, onder 3, Wabo).
Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en de overige
bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 juli 2021 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage in
de Publiekswinkel in het gemeentehuis van Epe. U kunt een afspraak maken om de stukken in de
Publiekswinkel in te zien. Of kijk op onze website www.epe.nl.
Het ontwerp besluit en de ruimtelijke onderbouwing zijn tevens te raadplegen op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar op: www.epe.gemeentedocumenten.nl
Reageren?
Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over de
aanvraag en de ontwerpbesluiten naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen (geen e-mail) dienen
gericht te worden aan het college van B&W van Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe.

RAADSVERGADERING 8 JULI 2021

De gemeenteraad van Epe vergadert op donderdag 8 juli 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: 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 en het ontstane tekort op de
precariobelasting van € 10.000 te dekken uit de coronamiddelen
• Amendement: 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
• 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.
•	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 gemeenschapsvoorziening 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.
• 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).
• Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad Epe
De raad wordt voorgesteld om de Verordening klankbordgesprekken burgemeester en
gemeenteraad Epe vast te stellen en vijf fractievoorzitters te benoemen als lid van de
klankbordcommissie.
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.

MELDINGEN, AANVRAGEN EN VERGUNNINGEN PER DORP
MELDINGEN OMGEVINGSVERGUNNING


Epe
•	Hammerstraat 38: ingevolge het actualiseren van de geluidsvoorschriften (2021159600, 21-6)
INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING

Op het
internet:
www.epe.nl

Emst
•	Ds. van Rhijnstraat 20: het aanbouwen van
een erker (315593, 17-6)

•	Hanendorperweg 406: het kappen van
bomen (316839, 21-6)
•	Hanendorperweg 216: het kappen van
bomen (317440, 22-6)
•	Schobbertsweg 12: het uitbreiden van een
bouwwerk (315769, 17-6)
•	Veldweg 5: het slopen van een schuur, het
bouwen van bijgebouwen + aanvraag
agrarisch hobbybedrijf paarden (315666,
17-6)

Epe
•	Brinkgreverweg 31: het vergroten van een
dakkapel (315970, 18-6)
•	Grensweg 6: het verbouwen van een
woonhuis (317199, 22-6)
•	Hoofdstraat 97: het vergroten van een
overdekt terras (317113, 22-6)
•	Klimtuin 9: het uitbreiden van de woning
(315667, 17-6)
•	Oenerweg 46: de ontwikkeling en
exploitatie van een zonneweide (312251,
4-6)

•	Soerelseweg 18-34: Het kappen van een
fijnspar (315940, 17-6)
•	Spoorlaan 1: het bouwen van een prefab
(315775, 17-6)
Vaassen
•	Marijkeweg 70: het verbouwen van de
woning (315662, 17-6)
•	Marijkeweg 70: het plaatsen van een
tijdelijke woonunit (316803, 21-6)
•	Runnenbergweg 31: het weer in gebruik
nemen van de voormalige beheerderswoning (315966,18-6)
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ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN
 Emst
•	
►Eeuwhorstweg 3: het bouwen van een
woning (300165, 23-6)
Epe
•	
►Enkweg 1: het bouwen van een
woning (299629, 23-6)
Vaassen
• ►Weteringdijk 119F: het bouwen van een
vleeskalverenstal (276953, 23-6)
• ►Weteringdijk 119F: het bouwen van een
vleeskalverenstal (276954, 23-6)
• ►Weteringdijk 119F: het bouwen van een
agrarische bedrijfswoning (276916, 23-6)
• ►Weteringdijk 119F: het bouwen van een
kapschuur (279136, 23-6)
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Emst
•	Ds. van Rhijnstraat 20: het aanbouwen van
een erker (315593, 21-6)
•	Leeuwenboomweg 9: het plaatsen van een
dakkapel (311371, 17-6)
•	Vijgenkampsweg 14: het bouwen van een
bijgebouw (304134, 16-6)

Op het
internet:
www.epe.nl

Epe
•	Burgemeester Tullekenlaan 27: het plaatsen
van een bijbehorend bouwwerk (288797,
22-6)
•	Oenerweg 52: het wijzigen van de
voorgevel van de woning (301511, 22-6)
•	Markt 19: het wijzigen van de gevel
(313565, 16-6)
•	Slotgraskamp 16: het verplaatsen van een
badkamerraam naar links (304114, 22-6)
•	Spoorlaan 52: de aanbouw van een erker
aan de voorzijde met een dakkapel
(303700, 22-6)
•	Weemeweg 2: het verbouwen van de
woning (313556, 22-6)
Oene
•	Huttenbosweg 4: het plaatsen van 36
zonnepanelen (297808, 22-6)

MELDINGEN, AANVRAGEN EN VERGUNNINGEN PER DORP
Vaassen
•	Berkensingel 4: het kappen van een den
(309513, 17-6)
•	Gortelseweg 40: het legaliseren van een
woning en bijgebouwen (300018, 22-6)
•	Jonasweg 51: het graven van een poel en
het aanplanten van een bosplantsoen
(310415, 17-6)
•	Oude Apeldoornseweg 49: het renoveren
van de woning en het wijzigen van de
gevel (295858, 22-6)
•	Poelweg 45: het intern verbouwen van de
woning en het plaatsen van een dakkapel
en overkapping (303646, 21-6)

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.

WEIGERING VERGUNNING

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.

Emst
•	Oranjeweg 14: het kappen van een boom
(304175, 22-6)
Epe
•	Le Chevalierlaan 5A: het tijdelijk gebruiken
van de beheerschuur voor uitvaartplechtigheden (279952, 21-6)
AANVRAAG NIET IN BEHANDELING
GENOMEN
Oene
•	Eperweg 51: het realiseren van een
woonserre (279827, 17-6)
•	Oenerweg 36: het gebruiken van een
bijgebouw als schilder- en tekenatelier
(266921, 17-6)
VERLENGING BESLISTERMIJN
AANVRAAG
Epe
•	Dellenweg 137: het realiseren en uitbreiden
van een nieuwbouw woning (306117, 17-6)
•	Hoofdstraat 97: het plaatsen van een
overdekt terras (304308, 22-6)
Vaassen
•	Dorpsstraat 88: het renoveren en wijzigen
van een villa en koetshuis (303225, 17-6)

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.

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
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.
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.

