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Verklaring wethouder Aalbers
Naar aanleiding van de publicaties in de
papieren versie (8 juli) en op de website
van De Stentor heeft wethouder Aalbers
een verklaring afgelegd in de gemeenteraad van Epe. In het artikel wordt
gesproken over een integriteitsmelding
in de richting van onder andere
wethouder Aalbers. De gemeente Epe
is een vooronderzoek gestart naar
aanleiding van een integriteitsmelding.
De burgemeester heeft het Steunpunt
Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (CAOP) ingeschakeld vanwege
hun deskundigheid op het gebied van
integriteitsonderzoek. Volgens deze
extern deskundige rechtvaardigt de
melding vooralsnog geen persoonsgericht integriteitsonderzoek naar beide
bestuurders. In het kader van maximale
transparantie en zorgvuldigheid wordt
een extern bureau geworven om deze
conclusie te toetsen.
De verklaring die wethouder Aalbers
vorige week gaf tijdens de laatste
raadsvergadering voor het zomerreces is
hieronder weergegeven:
“De aantijgingen zijn het resultaat van
snippertjes feitenmateriaal, samen met
waanzinnige ideeën aan elkaar gefantaseerd tot een beschadigend verhaal dat
kant noch wal raakt en is opgeblazen
tot een lasterlijk en smadelijk geheel.
Ik zal alle medewerking geven aan
het onderzoek en heb het voornemen
juridische stappen te zetten.
Bij mijn aantreden als wethouder in 2014
én 2018 heb ik in uw raad een expliciete
verklaring afgelegd. Dat ging over de
verhouding tussen mijn positie als
management controller van RSG Noord
Oost Veluwe en als wethouder van de
gemeente Epe. Daarin heb ik aangegeven welke afspraken zijn gemaakt om
belangenverstrengeling en de schijn van
belangenverstrengeling te voorkomen.
Ik wil nog graag toevoegen dat mij
gesterkt voel en dankbaar ben voor de
steun die ik krijg vanuit onder andere het
college van burgemeester en wethouders, raadsleden en RSG Noord Oost
Veluwe.”
Verklaringen gemeenteraad
2014 en 2018
Tijdens zijn installatie in zowel 2014
als 2018 heeft wethouder Aalbers een
verklaring afgelegd in de gemeenteraad.
De tekst van die verklaringen zijn
hieronder te lezen.

In 2014 luidde de tekst als volgt:
“Ik wil graag benadrukken dat ik bij
de RSG Noord Oost Veluwe geen
werkzaamheden zal verrichten, geen
adviezen zal geven noch zal deelnemen
aan overleg waarbij de relatie met de
gemeente Epe het onderwerp is of van
belang is. En voorts ook wanneer in het
overleg van college van burgemeester
en wethouders de relatie met de RSG
Noord Oost Veluwe het onderwerp is

Op zaterdag 17 en woensdag 21 juli komen medewerkers van ‘Band op Spanning’
naar twee locaties in onze gemeente. U kunt dan gratis een service ‘Band op
Spanning’ laten uitvoeren! Met behulp van professionele mobiele apparatuur wordt
de bandenspanning van uw auto gecontroleerd en worden de banden zo nodig
opgepompt.
In Nederland rijdt meer dan de helft van
alle auto’s met een te lage bandenspanning. Dat kost jaarlijks ca. 200 miljoen
liter extra brandstof en veroorzaakt
400 miljoen kg extra CO2 uitstoot.
Daarnaast maakt rijden met een te lage
bandenspanning autorijden duurder;
een auto verbruikt op jaarbasis 2 tot 5%
meer brandstof en de slijtage van de
banden neemt toe. Het is ook gevaarlijk,
want de verkeersveiligheid neemt af door
een slechtere wegligging, een langere
remweg en een grotere kans op een
klapband.

of van belang is, zal ik zo mogelijk de
vergadering verlaten om te voorkomen
dat belangenverstrengeling ontstaat of
dat de schijn daarvan ontstaat. En wat
dat betreft hoop ik te kunnen handelen
zoals ik ook hier als raadslid steeds
gehandeld heb, wanneer het ging om
zaken de RSG betreffende. Ik zou dat
dus graag willen toevoegen, voorzitter.
Dank u wel.

In 2018 luidde de verklaring als volgt:
Voor de gemeente Epe geldt voor mij
een deeltijdaanstelling als wethouder.
Al sinds 1982 werk ik ook voor onze
middelbare school, de Regionale Scholengemeenschap Noord Oost Veluwe. En
ook die aanstelling is al vier jaar lang een
deeltijdaanstelling.
Tussen beide organisaties bestaat een
zakelijke relatie. Noch in mijn portefeuille-inhoud voor de gemeente Epe, noch
in mijn werkzaamheden voor de RSG
Noord Oost Veluwe zijn onderwerpen
opgenomen waarbij ik de specifieke
belangen van beide organisaties zal
moeten dienen. Ik wil hier niettemin
benadrukken dat ik bij de RSG Noord
Oost Veluwe geen werkzaamheden zal
verrichten, geen adviezen zal geven,
noch zal deelnemen aan een overleg
waarbij de relatie met de gemeente
Epe het onderwerp is, of van belang is.
En voorts ook, wanneer in het college
van burgemeester en wethouders, of in
vergaderingen van de raadscommissies
of de gemeenteraad, de relatie met de
RSG Noord Oost Veluwe het onderwerp
is, of van belang is, zal ik, zo mogelijk, de
vergadering verlaten om te voorkomen
dat belangenverstrengeling ontstaat, of
dat de schijn daarvan ontstaat.
Bij besluitvorming zal ik laten aantekenen
dat die besluitvorming zonder mijn
deelname daaraan plaatsvindt. Ik zal
dus blijven handelen zoals ik eerder
als raadslid en de afgelopen vier jaar
als wethouder, steeds heb gehandeld
wanneer het ging om zaken die de RSG
Noord Oost Veluwe betreffen.

Tijd voor actie!
Met de service ‘Band op spanning’ kan
op concrete wijze een steentje worden
bijgedragen aan een schonere en veiligere
samenleving. Gemeente Epe ondersteunt
dit initiatief en biedt alle inwoners deze
service kosteloos aan.
Datum en locatie
Op zaterdag 17 juli op het parkeerterrein
van de Albert Heijn aan de Houtzagerstraat in Vaassen. Op woensdag 21 juli
op het parkeerterrein van de Albert Heijn
aan het Sint Martinusplein in Epe.
Hoe werkt het?
Servicemedewerkers staan gedurende de
dag bij de in- en uitgang van deze twee
parkeerterreinen. Daar spreken zij u aan
over deze gratis service.
Wilt u meedoen?
Dan krijgt u een aanmeldkaart onder de
ruitenwisser. Bent u eenmaal geparkeerd
en op pad, dan hoeft u verder niets meer

Gaan mijn buren
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice
of download de app

te doen. De medewerkers controleren de
bandenspanning en pompen de banden
zo nodig weer op tot de door de fabrikant geadviseerde spanning (bij normaal
gebruik). De aanmeldkaart wordt
omgewisseld voor een kaart met daarop
de oude bandenspanning, de nieuwe
bandenspanning én de besparingen! Zo
weet u precies wat er gebeurd is, wel zo
prettig.
Liever niet?
Uiteraard is er ook de mogelijkheid om
geen gebruik te maken van deze kosteloze bandenservice. Dit kunt u kenbaar
maken bij de medewerkers van deze
actie. Zij zullen nooit ongevraagd aan
uw auto komen en komen alleen in actie
indien een auto een aanmeldkaart onder
de ruitenwisser heeft.
Vragen en informatie
Kijk voor meer informatie op www.
bandopspanning.nl. Voor vragen kunt u
mailen naar: info@bandopspanning.nl
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UIT DE RAAD VAN 8 JULI 2021
Op donderdag 8 juli 2021 vergaderde de gemeenteraad van Epe -voor het laatst
voor de zomer- digitaal. De raad heeft nu reces. In september worden de politieke
werkzaamheden weer opgepakt. Wij wensen u allen een goede zomer!
U kunt deze vergadering terugkijken op https://epe.raadsinformatie.nl
In het vragenhalfuur geen vragen gesteld.
Afscheid en beëidiging
De heer R.T. (Ruud) Jager (VVD) vertrekt wegens een verhuizing uit de gemeenteraad en nam afscheid. In zijn plaats is de heer M. (Martijn) Kerkmans beëdigd als
raadslid voor de fractie van VVD.
In de vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken:
Vrijstelling precariobelasting terrassen en uitstallingen winkeliers
De raad heeft besloten om de tarieventabel voor belastingen aan te passen. Door
deze aanpassing hoeven horecaondernemers geen precariobelasting te betalen
over de grotere terrassen die zij vanwege Covid19 mochten inrichten. De fractie
van Epe Liberaal heeft een amendement ingediend om ook winkeliers die reclameborden, kledingrekken en andere uitstallingen willen plaatsen, vrij te stellen van
het betalen van precario. Zowel het voorstel als het amendement is met algemene
stemmen aangenomen.
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
programmabegroting. 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. Dit amendement
is aangenomen met 21 stemmen voor en 1 stem (van Epe Liberaal) tegen. 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. Dit amendement met algemene stemmen aangenomen.
Ook de perspectiefnota zelf is met unaniem aangenomen.
Jaarstukken 2020
De jaarstukken vormen het sluitstuk van de gemeentelijke financiële cyclus en
bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en een rapportage over de strategische
doelen. De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en een goedkeurende
verklaring afgegeven. De jaarrekening over 2020 sluit met een positief resultaat van
€ 488.000,-. Hiervan wordt een deel (€ 253.735) toegevoegd aan de reserve herstelen stimuleringsagenda om extra uitgaven als gevolg van Covid19 uit te bekostigen.
Het resterende deel wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De raad heeft
unaniem ingestemd met de jaarstukken.
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Bewuste start: start elk project of beleid met een communicatie- en participatieaanpak.
Bouwen aan vertrouwen: inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat er ook wat
gedaan wordt met hun input. Verborgen agenda’s bestaan niet.
Be real en transparant: ook als er geen besluiten zijn, willen inwoners soms weten wat
er speelt. Dat inzicht kunnen wij hen geven.
Specifieke doelgroep: we moeten ook de zwijgende meerderheid bereiken.
Actieve communicatie en beeldvorming: om het juiste beeld te schetsen van de
gemeente en om de inwoners proactief te informeren, zullen we actief (niet alleen
reactief) moeten communiceren.
When digital becomes human: digitale communicatie wordt ingezet voor efficiëntie,
zodat er meer tijd overblijft voor persoonlijke ontmoetingen.
De balans moet goed zijn.
Interne verbinding: als inwoners snel de weg willen vinden binnen de gemeentelijke
organisatie, zullen de medewerkers in de organisatie van elkaar moeten weten, waar
ze aan werken.
De fractie van VVD heeft een amendement ingediend, daarom wordt dit voorstel
opnieuw geagendeerd voor de raadsvergadering van september.
Wijziging APV
De gemeenteraad heeft unaniem besloten om de APV te wijzigen. De wijzigingen zien
onder meer op het toevoegen van bepalingen om ondermijning tegen te gaan. Ook is
een verbodsbepaling voor het gebruik van lachgas op openbare plaatsen toegevoegd
en zijn er tekstuele wijzigingen doorgevoerd om de APV in lijn te brengen met recente
rechtspraak.
De fractie van het CDA heeft een amendement ingediend om helder te maken dat
drugsgebruik op openbare plaatsen niet is toegestaan. Omdat dit amendement is
ingediend wordt dit voorstel opnieuw geagendeerd voor de raadsvergadering van
september.
Coördinatieregeling herontwikkeling Dekamarkt Vaassen
De gemeenteraad heeft unaniem besloten om de coördinatieregeling van toepassing
te verklaring op de herontwikkeling van de Dekamarkt te Vaassen. Door het toepassen van de coördinatieregeling worden alle gemeentelijke besluiten en een mogelijk
provinciaal besluit gebundeld. Hierdoor ontstaat er één loket voor inwoners en één
juridische procedure.
Vaststelling bestemmingsplan Hoofdstraat 41 Epe
De gemeenteraad heeft besloten om het bestemmingsplan voor de Hoofdstraat 41,
de voormalige ABN-AMRO bank, vast te stellen. Het voornemen is om het huidige
gebouw te slopen en een appartementengebouw met 25 appartementen te ontwikkelen op deze locatie. Een groot deel van deze woningen zal zich bevinden in het
goedkope en middeldure prijssegment. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de
wijziging van het bestemmingsplan. Het voorstel is aangenomen met 21 stemmen
voor en 1 stem (van Gemeentebelangen) tegen.
Functieverandering Heemhoeveweg 2 te Emst
De gemeenteraad heeft unaniem besloten om het bestemmingsplan ‘Functieverandering Heemhoeveweg 2 te Emst’ vast te stellen. Hierdoor wordt de huidige bestemming
‘maatschappelijk’ omgezet in een woonbestemming. De voormalige (bedrijfs)bebouwing wordt gesloopt en naast de bestaande bedrijfswoning wordt de bouw van één
nieuwe woning mogelijk.
Centrumregeling meten en monitoren
De gemeenteraad heeft besloten om het college toestemming te geven tot het
aangaan van een gemeenschappelijke centrumregeling. Deze centrumregeling is
bedoeld voor het meten en monitoren van de afvalwaterketen en het grondwater.
Door in regionaal verband samen te werken op het gebied van (afval)water beschikt
de gemeente over meer kennis en kunnen er betere keuzes worden gemaakt. De
gemeenteraad heeft dit voorstel aangenomen met 21 stemmen voor en 1 stem (van
de Dorpspartij) tegen.

Investeringsbijdrage Triton Vaassen
De huidige huisvesting van wijkvereniging de Oosterhof laat te wensen over. Uit
onderzoek bleek dat gezamelijke huisvesting met sportverenigingen CVO en Regio
niet mogelijk was. Vervolgens is onderzocht of samenwerking met wijkvereniging
Triton mogelijk zou zijn. Dat heeft geleid tot een plan om vergaand samen te
werken in het wijkgebouw Triton. Dit gebouw dient voor de uitbreiding van
functies gerenoveerd te worden. De raad is verheugd over deze ontwikkeling en
heeft unaniem een krediet van € 215.000,- ter beschikking gesteld. Uiteindelijk
ontstaat hiermee een gemeenschapsvoorziening voor de wijken Heggerenk en
Oosterhof in Vaassen.

Ontwerp-begroting Omgevingsdienst
De gemeenteraad heeft unaniem besloten om geen zienswijzen in te dienen tegen de
ontwerp-programmabegroting van de Omgevingsdienst Veluwe en Ijssel (OVIJ).

Beleidsvisie “Wat als het samen kan?!”
De raad heeft de beleidsvisie voor communicatie en participatie “Wat als het samen
kan?!” besproken. Uitgangspunt van de visie is Epe als faciliterende en lerende
gemeente in verbinding met de samenleving. In de visie is de input verwerkt die
inwoners hebben ingebracht bij in gesprekken met de burgemeester in 2019. Er zijn
een aantal strategieën opgenomen die later verder worden uitgewerkt:

Terugkijken of (digitaal) bijwonen?
De volgende commissievergaderingen zijn op donderdag 2 september 2021. U kunt de
vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie live volgen via internet én
terugkijken op https://epe.raadsinformatie.nl.

Klankbordverordening
De gemeenteraad heeft als taak om regelmatig klankbordgesprekken met de
burgemeester te voeren. Hiervoor is de Verordening Klankbordgesprekken opgesteld.
Hierin wordt vastgelegd hoe en met wie de gesprekken plaatsvinden. Tevens zijn er 5
fractievoorzitters benoemd als lid van de klankbordcommissie. De verordening is met
algemene stemmen vastgesteld.
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Wijziging Nederlandse
identiteitskaart per 2 augustus 2021
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Nederlands jongste molenaars
uit Vaassen gefeliciteerd
door Jan Aalbers

Dit jaar vernieuwt de Nederlandse
identiteitskaart. Op 2 augustus 2021
wordt het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd.
Dit nieuwe model voldoet aan de eisen
van de Europese verordening 2019/1157
en aan de toezeggingen aan de Tweede
Kamer.
De identiteitskaart krijgt een aantal
nieuwe uiterlijke kenmerken. Ook de
vingerafdrukken van de kaarthouder
komen op de chip en het BSN-nummer
is te lezen via een QR-code op de achterzijde van de kaart.
Productie van zowel identiteitskaarten als
paspoorten worden tijdelijk stil gelegd
De leverancier is genoodzaakt om voor de

overgang naar het nieuwe model van de
identiteitskaart de productie van zowel
identiteitskaarten als paspoorten tijdelijk
stil te leggen.
Gevolgen voor u
Vanaf donderdag 29 juli 11.00 uur tot
en met zondag 1 augustus kunnen geen
(spoed)paspoorten en identiteitskaarten
worden aangevraagd bij de gemeentebalie, een Nederlandse ambassade,
consulaat, een kantoor van een externe
dienstverlener of de diplomatieke balie.
Dit geldt ook voor de Schipholbalie
niet-ingezetenen of een grensgemeente
in Nederland.

De uitreiking van reeds aangevraagde documenten kan wel doorgaan.

Foto: vlnr. Wethouder Jan Aalbers, Ramon Kroes en Jurre Riphagen.
Op dinsdag 6 juli feliciteerde wethouder
Jan Aalbers in Vaassen de twee jongste
Molenaars uit Nederland; Ramon Kroes
en Jurre Riphagen.
Ramon en Jurre deden op 17 juni jl.
examen voor het Landelijk Examen van
de Vereniging De Hollandsche Molen. Dat

examen is afgenomen op molen d’Olde
Zwarver in Kampen. Ramon en Jurre,
gelukgewenst namens het gemeentebestuur. We wensen jullie nog vele tientallen
jaren draaiplezier toe. Wees zuinig op
onze molens en op het ambacht van
molenaar. Een vak dat werelderfgoed is.

BEKENDMAKINGEN WEEK 28 - 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.
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Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties tot
en met 7 juli 2021.
U kunt de publicaties terugvinden op www.overheid.nl.

Adres/locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Omgevingsvergunning
Dellenweg 1, 8161 AH Epe
Eikelkamp 24, 8162 ZJ Epe
Eperweg 46, 8167 LJ Oene
Jagtlustweg 17, 8162 NJ Epe
Julianalaan 39, 8171 EB Vaassen
MMM
Waayenbergweg 1, 8162 RG Epe
Wanstede 20, 8171 JR Vaassen

Het verwijderen van een naadboom
Het bouwen van een erker aan de voorzijde
Het plaatsen van een tussenlid
Het plaatsen van 22 zonnepanelen
Het aanleggen van een vloerverwarming, het realiseren van een
nieuwe keuken en het plaatsen van zonnepanelen
Het vervangen van een houten stal
Het uitbreiden van een woning

Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning

215748
215859
215719
215810
215770

Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning

215826
215790

