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Judith Rebel over Stichting
Leergeld Noord Veluwe:
‘Ik ben heel blij met deze hulp’

Judith Rebel uit Epe heeft drie kinderen.
Als alleenstaande moeder heeft ze
geen werk omdat de opvoeding van de
kinderen op haar schouders terechtkomt.
Om die reden woont ze in een sociale
huurwoning en leeft ze noodgedwongen
simpel en sober. “Maar dat is helemaal
niet iets waar ik me voor schaam. Als
mensen tegen me zeggen: ‘Jij hebt het
toch niet zo breed?’, dan zal ik dat eerlijk
bevestigen. Ons gezin geniet van de
simpele dingen.”
Af en toe wordt Judith echter met extra
uitgaves geconfronteerd die voor haar
niet te betalen zijn. “Zoiets als zwemles
bijvoorbeeld. Voor veel gezinnen is die
uitgave niet heel spannend, voor mij is dat
niet op te brengen. Maar ik vind dit wel
iets heel belangrijks binnen de opvoeding
van mijn kinderen. Er is veel water in
Nederland, je wilt niet dat er iets gebeurt,
omdat ze niet kunnen zwemmen, toch?”
Zwemles
Toen haar oudst zoon (nu 18 jaar) zijn
zwemdiploma’s moest halen, zat Judith
dus een beetje met de handen in het
haar. Een hulpverlener bij thuiszorgorganisatie Vérian vertelde haar over de
Stichting Leergeld Noord Veluwe. “Ik
kende dat niet. Eerst had ik een beetje
schroom om mijn hand op te houden,
maar inmiddels kennen ze me daar wel.
Ik zal er nooit misbruik van maken.”
Gezinnen uit de gemeentes Epe, Heerde,
Hattem en Oldebroek die een laag
inkomen hebben, kunnen gebruikmaken
van de financiële hulp van Stichting
Leergeld Noord Veluwe. De Epese vertelt:
“Het gaat dan om activiteiten en voorzieningen die bestemd zijn voor kinderen
tussen 4 en 18 jaar.”
‘In Nederland mag geen enkel kind
belemmerd worden’
Henk van Kessel is voorzitter van de
Stichting Leergeld Noord Veluwe. Hij
begint te vertellen: “Stichting Leergeld

Noord Veluwe is opgericht in 2008. De
stichting is aangesloten bij Leergeld
Nederland, een landelijke vereniging
van lokale stichtingen.” Hij vult aan
wat het belang van de stichting is.
“Leergeld verleent plaatselijk steun aan
schoolgaande kinderen die vanwege een
laag inkomen van ouders of verzorgers
(tot 120 procent van het sociaal minimum)
onvoldoende kunnen deelnemen aan
schoolse en buitenschoolse activiteiten.
Leergeld betaalt dan bijvoorbeeld de
contributie voor een sportvereniging
of muziekschool, het lidmaatschap van
scouting of een computer.”
Wethouder Erik Visser benadrukt de
waarde van deze stichting ook graag nog
even. “Mijn visie? In Nederland mag geen
enkel kind ergens in belemmerd worden.
Ze moeten overal aan mee kunnen doen.
Anders ontstaat er achterstand. Dus als
een gezin wat minder geld heeft zodat
bijvoorbeeld de contributie voor een
sportvereniging niet betaald kan worden,
dan moet men weten dat er een aanvraag gedaan kan worden bij Leergeld.
Het is erg essentieel dat deze lokaal
gewortelde stichting er is. Ik ben als
wethouder dus ook blij dat Judith hier zo
openhartig over spreekt. Heel eerlijk? De
gemeente Epe wil gewoon graag dat het
beschikbare geld opgaat. Haar verhaal
zorgt vast voor meer bekendheid.”
Ervaringen delen
Naast de zwemlessen voor de drie
kinderen, vroeg Judith Rebel sindsdien
ook geld aan voor nieuwe fietsen en
voor een laptop voor haar schoolgaande
dochter.
“Ik ben enorm blij met alles wat Leergeld
voor ons gezin gedaan heeft. Ik schaam
me daar absoluut niet voor. Sterker nog:
ik vertel iedereen daar vol enthousiasme
over. Mijn vrienden weten het inmiddels,
maar bij anderen die ik minder goed ken,
zal ik niet verzwijgen wat de stichting
allemaal voor mij en mijn kinderen
gedaan heeft.”

De Epese heeft zich mede daarom ook
aangesloten bij enkele minima-groepen
die zich op Facebook verenigd hebben
en daar hun ervaringen delen. “Ook hier
vertel ik anderen graag over de Stichting
Leergeld. Die is namelijk niet alleen in Epe
actief. In bijna elke gemeente in Nederland is er wel een Leergeld-organisatie
waar je jouw vraag kunt neerleggen. En
er zijn zo veel mensen die in dezelfde
situatie zitten als ik. Leergeld kan je echt
helpen.”
Formulierenteam
Soms gaat die hulp verder dan geld
vragen alleen. Ineke Hoekstra, vrijwilliger
bij de Stichting Leergeld Noord Veluwe,
vertelt dat ze ook nauwgezet samenwerken met het Formulierenteam van
Koppel-Swoe: “Dat team van vrijwilligers
helpt gezinnen met het invullen van de
juiste formulieren. Want daar is soms
ook wel wat ondersteuning nodig. De
twee instanties zijn echt versterkend aan
elkaar. Natuurlijk is een vrijwilliger van
Leergeld er in eerste instantie voor de
kinderen. Maar wij kunnen zeer gemakkelijk inschatten of het gezin waar we
komen misschien ook hulp nodig heeft

bij administratieve werkzaamheden.
Andere keren geeft een vrijwilliger van
het Formulierenteam juist weer de tip
of het gezin ook weet van het bestaan
van Leergeld. Vrijwilligers van beide
initiatieven vullen elkaar zo perfect aan.
Men maakt gebruik van elkaars kennis,
waardoor de gezinnen er uiteindelijk
alleen maar meer aan hebben.”
ID-kaart
Een laatste bijzonder voorbeeld van
Leergelds financiële hulp wil Judith Rebel
de lezers niet onthouden. “Mijn dochter
kreeg een ID-kaart. Ze wilde daarop
echter niet de achternaam van mijn
ex-partner gebruiken.
Het officieel wijzigen van een achternaam
bij de burgerlijke stand kost meer dan
800 euro. Stichting Leergeld werkt onder
meer samen met Nationaal Fonds Kinderhulp. Die hebben me hiermee geholpen.
Inmiddels heeft mijn dochter een ID-kaart
met mijn achternaam. Je kunt je niet
voorstellen hoe blij ze daar mee is.”
Meer weten over Stichting Leergeld
Noord Veluwe? Surf dan naar www.
leergeldnoordveluwe.nl

Van 29 juli tot en met 1 augustus
2021 geen (spoed)aanvragen
identiteitskaarten en paspoorten
ID-kaart vernieuwt

balie. Dit geldt ook voor de Schipholbalie
niet-ingezetenen of een grensgemeente in
Nederland.
De uitreiking van al aangevraagde
documenten kan wel doorgaan.

Informatie
Informatie

Dit jaar vernieuwt de Nederlandse
identiteitskaart. Daarom kunt u op 29 en
30 juli geen ID-kaart of paspoort aanvragen. Doe uw aanvraag voor 29 juli of na 2
augustus 2021.
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 2021 kunnen
geen (spoed)paspoorten en identiteitskaarten worden aangevraagd bij de
gemeentebalie, een Nederlandse ambassade, consulaat, een kantoor van een
externe dienstverlener of de diplomatieke
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Wethouder Erik Visser ontvangt
Landbouwvisie

Op donderdag 15 juli vond de officiële
opening plaats van het project centrumplan Vaassen fase 2. In de Dorpsstraat
kwamen wethouder Jan Aalbers,
leden van de ondernemersvereniging,
aannemer Sallandse Wegenbouw en
projectmedewerkers van de gemeente
samen.
Wethouder Erik Visser ontving maandag
12 juli de Landbouwvisie Noord-Oost
Veluwe 2021–2030 uit handen van
Christian Keizer, bestuurslid van LTO. In
aanwezigheid van veel lokale agrariërs.
De agrarische sector staat voor veel
uitdagingen. Deze uitdagingen zijn ook
belangrijke onderwerpen van gesprek

in de ontwerp-Omgevingsvisie van de
gemeente. En komen overeen met de
ambities uit de Economische Visie om
vitaal, slim en uitnodigend te zijn. De
agrarische sector is een belangrijke sector
binnen de gemeente. Daarom is de
afspraak gemaakt om structureel met
elkaar in overleg te gaan.

Pas op voor uittreksels via
dienstverleners
Er zijn op dit moment verschillende dienstverleners en websites die gemeentelijke
uittreksels voor u kunnen aanvragen.
Maar de prijs voor het uittreksel is dan
altijd hoger dan wanneer u het rechtstreeks bij de gemeente aanvraagt. Zo is
er momenteel een website actief waar u
standaard € 32,25 betaalt, terwijl u bij de
gemeente € 9,30 betaalt. En we horen
ook dat uittreksels door tussenpersonen
soms niet eens worden geleverd.
Laat u daarom niet verleiden uw aanvraag

elders te doen, en vraag een uittreksel
rechtstreeks aan bij de gemeente. En
het aanvragen bij de gemeente is net zo
eenvoudig en goedkoper.
Veel uittreksels kunt u ook online aanvragen. Ga naar www.epe.nl/directregelen
voor meer informatie.
U kunt ook een afspraak maken door te
bellen naar (0578) 140578 of een e-mail te
sturen naar gemeente@epe.nl

Opening
Wethouder Jan Aalbers opende de
Dorpsstraat door het gezelschap mee te
nemen langs belangrijke elementen in het
nieuwe centrum van Vaassen. Tijdens de
opening is door Sallandse Wegenbouw
een boom ‘the Urgency Tree’ geschonken
aan de gemeente. De boom staat voor
een schonere wereld en zal in het najaar
in het centrum worden aangeplant.
Fase 2
Ondergronds is de oude riolering
vervangen. Het hemelwater en afvalwater
wordt nu gescheiden afgevoerd. Fase 2
is voorzien van nieuwe bestrating. De
natuurstenen goot zorgt voor een mooie
authentieke uitstraling in het centrum. In
de nieuwe bestrating zijn ook geleidelijnen aangebracht. Deze lijnen markeren
de route voor blinden en slechtzienden.
“De nieuwe houten boombank is een
aantrekkelijke plek geworden. Het nieuwe
watertappunt is voor dorstige fietsers,
wandelaars of voor wie dan ook”, aldus
wethouder Aalbers. “Fase 2 is nu

Fotobijschrift V.l.n.r. Johan Middelkamp, Robert Ruiterkamp, Wethouder
Jan Aalbers en Hans Valent
afgerond en hiermee is de vernieuwing
van de gehele Dorpsstraat gereed.” Hans
Valent van de ondernemersvereniging is
erg te spreken over de samenwerking met
Sallandse Wegenbouw.
Geveltuintjes
Er zijn tijdens dit project op verschillende
locaties aan de Dorpsstraat geveltuintjes
aangelegd. Hierdoor ontstaat er ruimte
voor de natuur in het centrum en draagt
het bij aan een beter klimaat. Het
centrum heeft nu een groene uitstraling
met meer beplanting.
Een plek in Museum Historie Vaassen
Het Museum Historie Vaassen wil de
herinrichting van het centrum een
plek geven in het museum. Om dit
te bekostigen heeft het museum de
betrokken aannemers om een financiële
bijdrage gevraagd.
Tijdens de opening is door Johan
Middelkamp, directeur Sallandse
Wegenbouw, een cheque overhandigd.
De herinrichting van de Dorpsstraat
kan nu een plek krijgen in het museum.
De historie van Vaassen blijft hierdoor
gewaarborgd.

BEKENDMAKINGEN
Kennisgeving Ontwerp Omgevingsvergunning het
aanleggen van nieuwe natuur in Achterhegge in Emst
Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat zij voornemens zijn om
een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen van nieuwe natuur
in Achterhegge in Emst. 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 22 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.

Op het
internet:
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.overheid.nl of kijk op onze website
www.epe.nl.

De bronbestanden zijn beschikbaar op:
http://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.BG095AchterheggeNO-OVO1.
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.
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.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met
mevrouw T. Olieman 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.
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BEKENDMAKINGEN WEEK 29 - 21 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.

Adres en locatie

Onderwerp

Status

Omgevingsvergunning
Aalbosweg 15, 8171 MA Vaassen
Burgemeester Renkenlaan 20, 8162 CW Epe
Burgemeester Tullekenlaan 25, 8162 CZ Epe
Cannenburgherweg 14, 8171 PV Vaassen
Dennenlaan 6, 8161 AN Epe
Eekhoornweg 10, 8161 AR Epe
Eekhoornweg 14, 8161 AR Epe
Elspeterweg 15, 8171 ER Vaassen
Elspeterweg 53, 8171 ES Vaassen
Eperweg 44A, 8167 LH Oene
Gatherweg 38A, 8171 LC Vaassen
Glazenmaker 9, 8162 TA Epe
Grensweg 6, 8162 RV Epe
Grote Weteringdijk 8, 8167 PR Oene
Hanendorperweg 512-001, 8166 JJ Emst
Heerderweg 18, 8161 BM Epe
Hoofdstraat 84, 8162 AL Epe
Klaverkamp 90, 8162 HT Epe
Koeweg 17-11, 8162 PH Epe
Koeweg 17-24, 8162 PH Epe
Kouwenaarsweg 86a, 8172 EC Vaassen
Laarstraat 3, 8166 GR Emst
Le Chevalierlaan 7, 8162 PD Epe
Nieuw Tongerenseweg 2, 8162 NV Epe
Norelholtweg 10, 8161 NA Epe
Officiersweg 90, 8162 NR Epe
Ooster Oenerweg 36, 8167 PD Oene
Park Wissel 8, 8162 NM Epe
Smutsstraat 35, 8172 CD Vaassen
Sparrenlaan 14, 8162 CX Epe
Sprengenweg 6, 8161 ND Epe
Struikstuk 5, 8162 JK Epe
Tuindorpweg 13, 8172 GZ Vaassen
Vaassenseweg 59, 8166 AT Emst
Vulcanusweg 27, 8171 NC Vaassen
Wippenbeldweg 3, 8161 SW Epe
Zuukerenkweg 7, 8161 RC Epe

Het verbouwen van een bedrijfspand
Het kappen van twee fijnsparren
Het kappen van een beuk en twee tsuga’s
Het aanpassen van de kap van de schuur
Het kappen van drie dennen
Het kappen van een conifeer
Het kappen van bomen
Het kappen van een berk
Het aanleggen van een retentievijver aan
Het huisvesten van twee huishoudens in een bestaande woning
Het bouwen van agrarische bijgebouwen
Het realiseren van een nieuwbouw woning
Het verbouwen van een woonhuis
Het realiseren van een tweede huishouden in één woning
Het kappen van bomen
Het vervangen van dakpannen naar een rieten dak
Voor een relocatie van de Hema
Het aanleggen van een oprit
Het uitbreiden van een recreatiewoning
Het verbouwen van recreatiewoning
Het lozen van grondwater op oppervlaktewater
Het vervangen van een schuur
Het uitbreiden van een woonhuis
Het plaatsen van een tijdelijke aggregaat
Het bouwen van een bijgebouw
Het vervangen van een elektra kabel
Het gebruiken van een bijgebouw als schilder- en tekenatelier
Het kappen van 6 Douglassen, 1 Amerikaanse eik en 1 hemlockspar
Het energetisch renoveren en verbouwen van twee woongebouwen
Het kappen van twee dennen
Het verkleinen van een bestaande schuur
Het kappen van een hemelboom
Het realiseren van een nieuwbouw woning
Het realiseren van een bijgebouw
Het plaatsen van een dakkapel
Het uitbreiden van een woning
Het plaatsen van een loods

Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning aangevraagd
Verlenging beslistermijn
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsmelding geaccepteerd
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning verleend
Verlenging beslistermijn
Verlenging beslistermijn
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend

227118
222841
222646
222839
227132
222854
222694
222821
222683
222631
227108
223250
222833
222876
227159
223261
223240
223334
222885
227166
222713
222808
227144
222655
222676
222637
223320
222620
222611
227172
222689
222650
222664
227153
222867
222829
222901

Planologie bouwen en wonen
De Tippe 3
Voormalige Hoge Weerdschool Epe
Veluwsedijk 28, Epe

Ontwerp bestemmingsplan
Ontwerp bestemmingsplan
Ontwerp wijzigingsplan

Ter inzage
Ter inzage
Ter inzage

223333
225212
220755

Wijzigen tarieventabel belastingen, heffingen en rechten 2021
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad
Epe
Bewoning van recreatieverblijven in ‘schrijnende situaties’ van de
gemeente Epe 2021
Subsidieregeling Jeugd gemeente Epe 2019, 1e wijziging
Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK),
gemeente Epe
Het instellen 30 km/u schoolzone Hoofdstraat te Epe (t.h.v. basisschool
Anne de Vries)

Besluit
Besluit

225053
228736

Besluit

228203

Besluit
Besluit

228575
221851

Besluit

Nog niet
bekend

Het openstellen van de fitness- en sportactiviteiten voor niet medewerkers

Geaccepteerde melding

223274

Beleid en regelgeving
Verordening
Verordening
Beleidsregel
Subsidieregeling
Beleidsregel
Verkeersbesluit

Op het
internet:
www.epe.nl

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties tot
en met 14 juli 2021.
U kunt de publicaties terugvinden op www.overheid.nl.

Activiteitenbesluit
Kweekweg 8, 8161 PG Epe

Nummer

