Gemeente Epe
Epe
Gemeente

Dinsdag
6 juli
2021

Gemeentewijzer
Gemeentewijzer
Gemeente Epe

mantelzorgers konden niet langskomen,
ze mochten geen bezoek ontvangen.
Hierdoor werden ze eenzaam en angstig.
We zijn zelfs een tijdje dicht geweest maar
dat was heel naar. Het verdriet is immens
geweest. We gaan nooit meer dicht, tenzij
we door de overheid daartoe verplicht
worden”.
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Burgemeester Tom Horn praat
met zorgmedewerkers over de
coronacrisis
Hoe heb je als zorgmedewerker de
coronacrisis ervaren? Wat heb je geleerd?
Welke ervaringen waren positief en
wat wil je nooit meer meemaken?
Burgemeester Tom Horn ging hierover
met tien mensen in gesprek die in de
zorg werken. Bij het gesprek waren twee
huisartsen, twee verpleegkundigen, drie
thuiszorg medewerkers en een aantal
medewerkers van diverse woon-zorg
organisaties aanwezig.

enorme impact op onze gemeenschap
gehad, er zijn veel meer mensen overleden
dan normaal”.
Een medewerker van een andere woonzorg organisatie vertelt: “Onze cliënten
begrepen de situatie soms niet. Hun

Een andere medewerker van dezelfde
organisatie vertelt dat zij ook angst en
verdriet bij hun cliënten heeft gezien.
Maar ze vertelt ook dat naast de negatieve dingen er ook mooie ontwikkelingen
waren: “Er heerste een groot gevoel
van saamhorigheid binnen onze locatie
en de samenwerking met partners en
collega’s in de regio ging heel soepel. Een
medewerker van de thuiszorg organisatie
vertelt dat zij dit herkent: “En door deze
samenwerking hebben wij zelfs tijdelijk de
zorg van een aantal cliënten van één van
onze partners kunnen overnemen. Tijdens

de coronacrisis ging samenwerken snel
en soepel. Alle medewerkers in de zorg
verdienen een groot compliment”.
Ook de samenwerking met de gemeente
is ter sprake gekomen. Die werd over het
algemeen als goed ervaren. Er werd de
suggestie gedaan om de gemeente in de
toekomst een rol te geven bij het verder
bij elkaar brengen van de verschillende
zorgorganisaties voor een betere zorg van
de inwoners.
Burgemeester Tom Horn sloot de bijeenkomst af met de woorden: “Ontzettend
grote complimenten van het gemeentebestuur voor jullie inzet en voor die van jullie
medewerkers en wat jullie hebben gedaan
voor de inwoners van de gemeente Epe.
Jullie hebben moeilijke tijden weten te
trotseren en ik hoop voor iedereen dat we
nu kunnen gaan werken aan het herstel
na de crisis. Enorm veel respect voor
iedereen die in de zorg werkt!”

Al meteen aan het begin van het gesprek
bleek dat naast de vele negatieve
ervaringen die er waren, er gelukkig
ook een aantal positieve ervaringen
werden benoemd. “Het heeft veel verdriet
gebracht maar ook mooie dingen”.
De huisartsen vertelden dat de crisis een
grote impact heeft gehad in de dorpen:
“Er was sociale onrust, verveling en
eenzaamheid. Ze hebben ook veel mensen
zien overlijden”.
De directeur van een woon-zorg organisatie sluit daarbij aan: “Deze crisis heeft een
diepe indruk op ons gemaakt en heeft

Basisschoolkinderen gaan leuke doen op de Zomerschool
maandag, dinsdag en donderdag van
9.30 tot 14.30 uur. De eerste twee weken
van de Zomerschool zijn bij Scouting Buys
Ballot in Heerde. De laatste week van
de Zomerschool is bij Atletiekvereniging
Cialfo in Epe. Deelnemers geven zich op
voor het hele programma.

Ook dit jaar is er in de zomervakantie
weer een Zomerschool voor kinderen van
6 t/m 12 jaar. De Zomerschool is van 2 t/m
19 augustus en kinderen uit de gemeente
Epe én de gemeente Heerde kunnen er
naartoe. De Zomerschool is voor kinderen
die nog niet zo lang in Nederland
wonen en waarvan Nederlands niet hun
moedertaal is. Maar ook kinderen die,
om financiële of andere redenen, niet op
zomervakantie gaan, mogen er naartoe.
Op een leuke manier leren
Op een leuke manier gaan de kinderen
bezig met taal. Het is juist niet de bedoeling dat de kinderen denken ‘moet ik in
de vakantie wéér naar school’. Daarom
gaan de kinderen niet in de schoolbanken
zitten, maar gaan ze tijdens sport, spel
en allerlei andere leuke activiteiten bezig
met taalontwikkeling. Op basis van een
verhalend ontwerp, gaan zij spelend
leren. Zo gaan ze met professor Buys Ballot schat zoeken, een eigen lunch maken,
een speurtocht doen en nog veel meer.
De Zomerschool biedt een programma
van 3 weken, van 2 t/m 19 augustus op

Gratis vervoer naar de zomerschool
De kinderen kunnen gratis met een bus
mee die hen naar de Zomerschool brengt.
Er zijn opstapplaatsen in Vaassen, Epe,
Heerde en Wapenveld.
De eerste 2 weken brengt de bus de
kinderen naar scouting Buys Ballot in
Heerde en de laatste week naar Atletiek-

vereniging Cialfo in Epe. De bus is echt
voor de kinderen bedoeld, ouders kunnen
niet mee.
Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor de
Zomerschool? Dat kan door een e-mail te
sturen naar Larisa van Koppel-Swoe via
l.brinkhoff@koppelswoe.nl.
Kinderen die in de gemeente Heerde
wonen en naar de Zomerschool willen,
kunnen Marleen Witteveen mailen via
m.witteveen@heerde.nl
Aanmelden voor de Zomerschool
kan tot en met 27 juli.

Plaatsing en uitbreiding
milieustraatjes in Epe en Emst
In juli worden er in Epe en in Emst in
totaal vier milieustraatjes geplaatst of
uitgebreid. Dit zijn de milieustraatjes aan
het Ratelplein, het St. Martinusplein en
de Korenstraat/Jagerstraat in Epe. En de
Kerkhofweg in Emst.
De huidige bovengrondse containers op
deze milieustraatjes worden vervangen
door ondergrondse. Daarnaast komen
op alle locaties ondergrondse containers
voor Plastic, Metaal en Drinkpakken
(PMD), textiel en papier. Door zienswijzen
zijn deze vier milieustraatjes niet eerder
geplaatst. De inspraakprocedures voor de
aangepaste locaties zijn in mei afgerond.

In februari zijn de eerste vier milieustraatjes geplaatst aan de Houtzagerstraat en Riebeeckstraat in Vaassen, de
Klimtuin in Epe en de Horthoekerweg in
Oene.
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RAADSFRACTIES AAN HET WOORD
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: Groenlinks.

Nieuw!!! Vlaggenprotocol gemeente Epe.
Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Epe op 27 mei jl. is het initiatiefvoorstel “vlaggenprotocol” van de fractie van Groen Links unaniem door de Raad
aangenomen. Wat houdt dit vlaggenprotocol in? Het vlaggenprotocol biedt, naast
het landelijk vlaggenprotocol, de mogelijkheid om één van de vlaggenmasten voor het
gemeentehuis in Epe te gebruiken voor vlaggen voor maatschappelijke initiatieven.
Tijdens de Begrotingsraad in 2019 heeft de fractie van GroenLinks het college de
Regenboogvlag aangeboden.
In de gemeenteraad is op 15 oktober 2020 uitvoerig gesproken over het hijsen van
de regenboogvlag op Coming Out Day. Ook is er een motie vreemd aan de orde
van de dag ingediend over dit thema. Deze is met meerderheid van de stemmen
aangenomen. We willen als gemeenteraad niet steeds discussie voeren over het
hijsen van een vlag voor maatschappelijke initiatieven. Dit dient niet het belang van
het initiatief.
Inclusiviteit is een belangrijk landelijk thema. Iedereen hoort gelijke kansen te
hebben om deel te nemen aan de maatschappij. Het is een belangrijke taak van de
overheid om artikel 1 van de Grondwet niet alleen te respecteren vanuit de eigen
benadering van de bevolking maar ook om er voor te zorgen dat in de samenleving
ruimte, begrip en vrijheid voor minderheidsgroepen wordt gevoeld.
In de samenleving vragen actie- en belangengroepen aandacht voor de positie van
minderheidsgroepen. Iedereen hoort gelijke kansen te hebben om deel te nemen
aan de maatschappij. Wij vinden het dan ook belangrijk dat er actief beleid wordt
gevoerd voor bepaalde inwonersgroepen die onze steun nodig hebben. Naast
de inhoud van beleid is echter ook vaak de signaalfunctie als onderdeel van zo’n
verzoek belangrijk.
Afgelopen weken hebben we van verschillende inwoners al positieve reacties gehad.
Daarvoor onze dank.
Wij nodigen u graag uit om gebruik te maken van dit vlaggenprotocol. U kunt
hier gebruik van maken in
ieder geval per 1 september
2021 en mogelijk eerder.
Aanvragen kunnen ingediend
worden via de site van de
gemeente.
Rest ons nog u een hele fijne
zomer toe te wensen!
Fractie GroenLinks
Wilma Baltus
(wbaltus@epe.nl)
Jan Willem van der Baan
(jwvanderbaan@epe.nl)

Op het
internet:
www.epe.nl

De zonnepanelenactie loopt
nog steeds!
Op 14 juni organiseerde gemeente Epe in
samenwerking met het Regionaal Energieloket (REL) een informatieavond over de
zonnepanelenactie. Wethouder Erik Visser
opende de avond met de uitnodiging
aan de inwoners van Epe om ook over te
stappen op zonnepanelen. Zelf energie
opwekken is leuk, bespaart op je maandelijkse energiekosten en bespaart CO2. Dus
winst voor je eigen portemonnee en voor
het milieu.
De mogelijkheid om over te stappen!
Deze zonnepanelenactie is een van de
mogelijkheden om over te stappen op
zelf zonne-energie op te wekken. Het
uitzoekwerk is al gedaan. Vakspecialisten
uit de regio zijn gevraagd een aanbod
te doen en deze zijn door het REL met
elkaar vergeleken op basis van kwaliteit,
ervaring, garanties en prijzen. De
technische adviseurs van het REL hebben
het beste aanbod uitgekozen. Hiermee

garanderen we een goede prijs- en
kwaliteitverhouding, maar niet perse de
laagste prijs.

Meedoen kan nog de hele zomer!
U kunt u gratis aanmelden via
www,regionaalenergieloket.nl/indebuurt/
projecten/zonnepanelenactie-epe. U ontvangt na een bezoek van de installateur
een persoonlijk én vrijblijvend aanbod.
Dan kunt u besluiten of u wel of niet
meedoet met deze zonnepanelenactie.
Zodra u akkoord geeft, spreekt u met de
installateur af op welke dag de panelen
geplaatst worden. Installatie van de
panelen duurt meestal 1 of 2 dagen.

Kijk de informatieavond terug
Wilt u eerst meer informatie, kijk dan de
informatieavond terug via:
www.regionaalenergieloket.nl/indebuurt/
projecten/zonnepanelenactie-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

Gemeente Epe

Dinsdag
6 juli
2021

Gemeentewijzer
Gemeente Epe
Gemeentewijzer pagina 3

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

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.officielebekendmakingen.nl
Gemeente Epe publiceert vanaf 1 juli 2021
de publicaties online en eens per week in
een kort overzicht in het huis-aan-huisblad de Schaapskooi.
U kunt dan zelf op www.officielebekendmakingen.nl en op www.overuwbuurt.
overheid.nl de laatste publicaties zien met
behulp van de zoekfunctie.

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

Overdracht
‘sleutel’
Hertenkamp
Op donderdag 1 juli droeg wethouder
Michiel Wiersinga van gemeente Epe de
spreekwoordelijke ‘sleutel’ over van het
Hertenkamp aan Team Hertenkamp van
Episch Centrum. Daarmee is na een lange
en zorgvuldige voorbereiding een nieuwe
fase gestart voor het dagrecreatiecentrum
aan de Dellenweg. Meer weten over de
plannen voor het Hertenkamp? Kijk op
onze website: www.epe.nl.

V.l.n.r. Ben van der Sman, Joanne Notohadinegoro, Michiel de Jong en Emmelies Jordens van Team Hertenkamp en wethouder
Michiel Wiersinga van gemeente Epe

BEKENDMAKINGEN WEEK 27 - 7 JULI 2021
De gemeente Epe geeft twee keer per week op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer. In de Gemeentewijzer van de
Schaapskooi leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die wij al op overheid.nl hebben geplaatst.

Onderwerp

Status

Nummer

Omgevingsvergunning aangevraagd
Aanvraag niet in behandeling
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning verleend

Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend

Hanendorperweg 512-001, 8166 JJ Emst
Jasmijnstraat 326, 8171 AZ Vaassen
Laarstraat 3, 8166 GR Emst
Muggenveldweg 3, 8166 GW Emst
Oranjeweg 100, 8166 JD Emst
Pastoorsweg 73, 8171 PC Vaassen
Sint Antonieweg 5, 8161 CG Epe
Slathstraat 29, 8161 CB Epe
Westerenkweg 5, 8172 VT Vaassen
Weteringdijk 111B, 8166 KT Emst

Het realiseren van een bijgebouw
Het realiseren van twee huishoudens in één woning
Het tijdelijk bewonen van een gebouw
Het uitbreiden van een winkel
Een uitbreiding van een woonhuis
Het kappen van 1 lariks, 3 hemlocksparren en 2 douglassparren
Het vervangen van een recreatiewoning voor een nieuwe
recreatiewoning
Het kappen van een dode den
Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Het vervangen van een schuur
Het plaatsen van hekwerk en zuilen bij de inrit
Het vervangen van de kap van de woning
Het realiseren van een nieuwbouw dierenverblijf
Het bouwen van een woning aan
Het bouwen van een carport
Het uitbouwen van de achterzijde van de woning
Het vervangen van riet voor dakpannen

Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning geweigerd
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning verleend

Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend

Machtigingsbesluit
Machtigingsbesluit toegang administratief
medewerker tot collectieve routeer voorziening

Toegang administratief medewerker tot collectieve routeer
voorziening

Machtiging verleend

Niet bekend

Activiteitenbesluit milieubeheer
Bokkerijweg 5, 8171 LD Vaassen

Het plaatsen van een bedrijfsruimte (stalling en opslag mest)

Geaccepteerde melding

Niet bekend

Adres/locatie
Omgevingsvergunning
Ankerweg 2, 8171PK Vaassen
Bloemstraat 5, 8162 CS Epe
de Tippe 3, 8162 BN Epe
Dorpsstraat 8, 8167 NL Oene
Emsterweg 104, 8171 PK Vaassen
Hanendorperweg 336, 8166 JJ Emst
Hanendorperweg 412, 8166 JJ Emst

Op het
internet:
www.epe.nl

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties tot
en met 7 juli 2021. Van deze publicaties zijn vooralsnog geen zaaknummers bekend u
kunt de publicaties wel terugvinden op www.overheid.nl.

