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Gemeente krijgt forse feedback
van haar inwoners
Overheid, ondernemers en samenleving
hebben elkaar blijvend nodig
Op 17 juli kwam de gemeente Epe naar
buiten met de resultaten van de Quick
Scan lokale democratie. De resultaten
waren duidelijk: “Er valt veel te verbeteren, iets wat inwoners ons helder
hebben laten weten. Daarom is er een
lijst gemaakt met verbeterpunten,
een zogenaamde verbeteragenda. We
moeten niet langer dralen en praten,
maar écht doorpakken”, aldus Tom
Horn, de voorzitter van de begeleidingscommissie.
Uit de resultaten komen vijf verbeterdoelen naar voren:
1. open en transparant werken
2. investeren in persoonlijk contact
3. duidelijke spelregels en procedures bij
participatie
4. ondersteunen van maatschappelijke
initiatieven
5. helder en duidelijk communiceren
Vraaggesprek
Op verzoek van de raad van de gemeente
Epe is er een onderzoek geweest naar de
lokale democratie in Epe. Dit onderzoek
heeft plaatsgevonden in de vorm van een
zogenaamde ‘Quick Scan’. Met de Quick
Scan is onderzocht wat er verbeterd
kan worden. Om het proces van de
Quick Scan te begeleiden is een begeleidingscommissie in het leven geroepen,
gevormd door inwoners, raadsleden,
de burgemeester, een wethouder en
ambtenaren.
We zitten aan tafel met drie personen
die deel uitmaken van de begeleidingscommissie: Epenaar Michiel de Jong,
Vaassenaar Wim van ’t Einde en voorzitter
Tom Horn, ook burgemeester van Epe.
Met hen gaan we in dit vraaggesprek in
op de resultaten van de Quick Scan.
Wat is de Quick Scan precies?
Tom Horn: “De Quick Scan is zelfonderzoek waarbij als het ware een foto
wordt gemaakt van de werking van de
lokale democratie op dat moment. De
Quick Scan inventariseert hoe inwoners,
raadsleden, ambtenaren en collegeleden
nu kijken naar het democratische samenspel in hun gemeente. De Quick Scan
verzamelt meningen en wensen. De scan
is geen doel op zich, maar onderdeel van
een langer proces van verbeteren. De verbeteragenda is een volgende stap in dit
proces. Het doel van deze verbeteringen
is om beter aan te sluiten bij (de wensen
en behoeften van) de inwoners van de
gemeente Epe en de lokale democratie te
versterken.”
De resultaten van de Quick Scan zijn
binnen. Wat valt daarin op?
• De inwoners geven een lage
waardering aan de gemeente. Deze
waardering is bij de andere groepen
(gemeenteraad, college en organisa-
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tie) hoger. Oftewel: de gemeente is
zelf meer tevreden over de gang van
zaken dan de inwoners.
De gemeenteraad, college en organisatie hebben een gezamenlijk doel
voor ogen: inspelen op de behoefte
van inwoners.
Het vertrouwen van inwoners in het
gemeentebestuur is lager dan het
landelijk gemiddelde.
De inwoners geven een duidelijk
signaal dat er genoeg te verbeteren
valt. Veel mensen hebben de moeite
genomen om in de open antwoorden
aan te geven waar het beter kan.
De inwoners vinden de kwaliteit van
de dienstverlening matig.

Hoe kijken jullie als inwoners en leden
van de begeleidingscommissie deze
cijfers?
Wim van ‘t Einde: “Het is goed om te zien
dat de gemeente de resultaten van de
Quick Scan serieus neemt. Dat begint met
erkennen dat er dingen beter kunnen,
en daar ook daadwerkelijk stappen in
gaan zetten. Wij hebben als de begeleidingscommissie een agenda gemaakt met
mogelijke verbeteringen. Dat is een begin,
maar de gemeenteraad is nu aan zet
om dit om te zetten in concrete acties.”
Michiel de Jong vult aan: “De Quick Scan
geeft een slecht beeld van de gemeente.
Het kan echter niet zo zijn dat het
gehele gemeentelijke apparaat niet goed
functioneert. Er moet worden uitgezocht
over welke onderwerpen dan wel
afdelingen van de gemeente niet positief
wordt beoordeeld. Dit geeft de mogelijkheid om te focussen op de pijnpunten.
Ook de medewerkers van de gemeente
verdienen het om geïnformeerd te blijven.
De huidige stand van zaken maakt hen
ook onzeker. Wij inwoners hebben
verwachtingen van de gemeente, dat is
logisch. Kritisch zijn is nooit verkeerd, de
kritiek moet wel een opening bieden naar
een oplossing. Er gaan, ongetwijfeld, heel
veel dingen in de gemeente ‘gewoon’
goed, de zaken die minder goed gaan,
blijven natuurlijk hangen, daar leggen de
media ook het accent op. Als inwoners,
gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders in de gemeente Epe
heb je elkaar gewoon nodig. Nu en in de
toekomst. Daarom is er vooral, naast de
wil vanuit de gemeente om het beter te
doen, de behoefte vanuit de samenleving
om het écht samen te doen.”
Wat gaat de gemeente doen met de
resultaten van de Quick Scan?
Tom Horn: “We gaan met de gemeenteraad in gesprek, en natuurlijk ook als
college van burgemeester en wethouders.
Daar komt een actieplan uit, met concrete
zaken die we als gemeente direct kunnen
oppakken. Ik neem alvast een voorschot:
een van de eerste dingen die ik als

burgemeester ga doen, is de gemeente
in. Door corona is het live ontmoeten van
inwoners er heel vaak bij ingeschoten.
Weliswaar om een verklaarbare reden,
maar ik heb dat enorm gemist. Daarom
ga ik, als corona dat toelaat, na de
zomer Epe, Vaassen, Emst en Oene in
om met elkaar het gesprek aan te gaan.
Dáár begint het altijd mee. Als je elkaar
verstaat, kun je stappen zetten. Daar zie
ik écht naar uit!”
Hoe gaan inwoners dat merken?
Tom Horn: “Het genoemde actieplan
is natuurlijk voor het college, de
gemeenteraad en de medewerkers van
de gemeente. Zij geven samen handen en
voeten aan de verbeteringen, op zowel
de korte als de langere termijn. Over
een jaar wil ik het actieplan evalueren
in de gemeenteraad, een moment waar
we ook inwoners weer bij betrekken.
Dat is heel logisch, omdat we voor
én met hen de veranderingen willen
vormgeven.” Wim van ’t Einde: “Als lid
van de begeleidingscommissie heb ik
mijn nek uitgestoken om een bijdrage
te leveren om het functioneren van de
gemeente beter te maken. Ik ben en blijf

kritisch op de gemeente, maar vind een
goed functionerend bestuur van groot
belang. In het vertrouwen dat het beter
kan, heb ik mijn hulp aangeboden om
dit verbeterproces te helpen begeleiden.
De rol van de gemeenteraad is hierbij
cruciaal. Het is een gemiste kans als
we bij de evaluatie over een jaar geen
substantiële verbetering zouden zien.”
Michiel de Jong vult aan: “Communicatie
is echt belangrijk, om alle betrokkenen
op de hoogte te houden van de zaken
die spelen, ook als het hapert; leg het uit.
Het proces in behandeling hebben is één,
dat delen met de inwoners is stap twee.
Ik blijf het actief volgen en lever mijn
bijdrage waar het kan.”

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.
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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Hoe verwarm ik mijn huis in de toekomst?
Wat gaat wanneer voor u veranderen?
Hebben we het over de schone duurzame energie dan praten we vooral over windmolens en zonneparken op afstand van uw huis. Maar schone energie gaat ook over de warmte die u nodig
heeft in uw huis. Hoe verwarm ik mijn woonkamer, kook ik op gas of inductie en hoe zorg ik er voor dat ik warm kan blijven douchen?
Gebruikt u nu aardgas? Dan wordt dit in de toekomst anders. En dit heeft gevolgen voor apparaten zoals een CV ketel en de isolatie van uw woning. Wat betekent dat voor u? Wanneer gaat
er wat voor u veranderen?
Allemaal van het gas
De Rijksoverheid heeft bepaald dat u uw
woning in de toekomst niet meer met aardgas
verwarmt om op deze wijze de CO2 uitstoot
terug te dringen. In 2050 is geen aardgas
meer beschikbaar voor woningen en andere
gebouwen. De komende dertig jaar moet er
iets met uw woning gebeuren om er voor te
zorgen dat u comfortabel kunt blijven wonen
zonder aardgas.
Wat doet de gemeente en wat doet u?
Vanuit de gemeente hebben we bestaande
landelijke wetgeving (Klimaatakkoord) en
regionale ambities (Gelders Energie Akkoord)
vertaald naar de opgave voor de gemeente
Epe. Onze taak is deze stevige opgave haalbaar te maken binnen de mogelijkheden en
wettelijke kaders. Dat betekent dat waar het
kan we werken aan plannen voor collectieve
oplossingen. Een voorbeeld van een collectieve oplossing is een leiding die warmte aan
meerdere woningen levert. Dit noemen we
een warmtenet. En aan het mogelijk maken
van en informeren over individuele oplossingen waar u mee aan de slag kunt.
We zijn begonnen met de Transitievisie
Warmte
In de Transitievisie Warmte schrijft de
gemeente de route op naar een aardgasvrije
gemeente. Op de korte en de lange termijn.
De visie geeft een eerste beeld van een
alternatief voor gas, in welke buurt we starten
en wanneer we starten. In september ligt de
visie voor u ter inzage en in december geeft
de Raad haar akkoord.

Daarna volgen de Wijkuitvoeringsplannen
vanaf 2022
Na goedkeuring van de visie zetten we de
volgende stap. Uiteindelijk wordt voor elke
buurt in detail uitgewerkt wat het betekent
als een buurt en dus ook uw woning van het
gas af gaat.
Dit schrijven wij op in Wijkuitvoeringsplannen,
kortgezegd een WUP. Het is een plan dat
inwoners en gemeente samen maken. Een
plan waarin inwoners opschrijven wat ze
belangrijk vinden en over mee willen praten.

Welke buurt als eerste aan de beurt
Het doel is Nederland en dus ook de gemeente Epe aardgasvrij in 2050. Dat betekent
dat ieder gebouw in de gemeente Epe voor
2050 aan de beurt komt. Ook uw woning of
bedrijfsruime. Overal tegelijk starten kan niet.
Daarom hebben we gekeken naar de
mogelijkheden en welke buurten dan als
eerste aan de beurt kunnen komen.
De komende vijf jaar gaan wij met de buurten
in de nabije omgeving van bedrijventerrein
Kweekweg en Eekterveld aan de slag.
Ook met enkele buurten waar de energievraag van de woningen hoog is gaan we
dan aan de slag. De gemeente informeert u
via nieuwbrieven, informatieavonden en de
website www.epe.nl wanneer we aan de slag
gaan met uw wijk.
Eerst collectieve oplossingen, dan individuele oplossingen
Wij starten met collectieve oplossingen
(duurzame warmte wordt via een leiding
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aan meerdere woningen geleverd). Daarna
volgen individuele oplossingen (elke woning

Start WUP 2022

Start WUP 2022

Start WUP 2024

Collectief

Collectief

Individueel

Omgeving Bedrijventerrein
Kweekweg

Omgeving Bedrijventerrein
Eekterveld

Buitengebied, Epe Noord en de dorpskern van Oene

Op en rondom bedrijventerrein
Kweekweg zijn er mogelijkheden voor een warmtenet. De
bedrijven produceren warmte
die normaal door de schoorsteen naar buiten gaat. Maar
deze warmte kan ook worden
ingezet als warmtebron voor de
omliggende buurten. Ook kan
warmte uit het afvalwater van
de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden gewonnen.

Op en rondom bedrijventerrein
Eekterveld zijn er mogelijkheden
voor een warmtenet. De bedrijven produceren restwarmte die
gebruikt kan worden om woningen en de bedrijven mee te verwarmen. Daarnaast is er water
in de omgeving waar warmte
uit te halen is om woningen en
bedrijven mee te verwarmen.
Wateren die hiervoor mogelijk
in aanmerking komen zijn onder
andere De Grift en Kievitsveld.

In het buitengebied en enkele kernen is het energieverbruik hoog én zijn er logische momenten om te starten
met een WUP: Zo voert Liander werkzaamheden aan
het leidingnet uit en de gemeente aan de openbare
ruimte. Verzwaring van het elektriciteitsnet kan dan gecombineerd worden zonder dat er extra overlast voor
bewoners plaatsvindt.
De aanpak kenmerkt zich tot isolatie en een aanpak
waarbij een hybride warmtepomp samenwerkt met je
cv-ketel op gas. Ook onderzoeken we de mogelijkheid
om met een tussenstap naar aardgasvrij te gaan, in het
geval het energielabel niet hoog genoeg is om in een
keer op all-electric over te stappen. All-electric blijft richting 2050 wel het eindbeeld voor deze buurten.

in een buurt zorgt voor haar eigen duurzame
warmte via bijvoorbeeld zonnepanelen op
het dak en een warmtepomp). De reden om
te kiezen voor een collectieve oplossing is dat
er warmtebronnen zijn die een warmtenet
(meerdere buurten) van warmte kunnen
voorzien. Individuele oplossingen worden
ingezet als een collectieve oplossing niet kan.

Moet ik afwachten tot mijn wijk aan de
beurt is?
Wat betekent het als mijn buurt niet als eerste
aan de beurt is?
Volgende week leest u in de Gemeentewijzer
wat voor alle buurten goede voorbereidende
stappen zijn om te zetten. Wat is wijsheid als u
nu bijvoorbeeld wilt verbouwen?
Ook leest u meer over de betekenis van
verschillende warmteoplossingen. Waar kunt u
onafhankelijk advies krijgen? Volgende week
vertellen we u daarover meer.
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ondersteuning nu voor meer
mensen beschikbaar (TONK)
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Speciale corona regeling voor
ondernemers verlengd (Tozo)
De ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is verlengd
tot en met september 2021. Deze nieuwe versie heet Tozo 5 en is ingegaan op 1
juli. Deze regeling is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers
te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers.
Tozo 5: voor wie en hoe
Tozo 5 is er voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers met een huishoudinkomen
onder het sociaal minimum. Ook als uw bedrijf liquiditeitsproblemen heeft door de
coronacrisis komt u in aanmerking. De regeling bestaat namelijk uit 2 voorzieningen:
• Een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de
coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt
• Een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen door de coronacrisis
op te vangen
Aanvragen
• Ontving u al eerder geld uit de Tozo 4? Dan kunt u vanaf 1 juli 2021 verlenging
aanvragen met een verkort aanvraagformulier. U vindt dit formulier op de
website van het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS).
• Vraagt u de Tozo voor het eerst aan? Dan kunt u een aanvraag indienen via de
website van het GROS: www.hetgros.nl.
Het GROS zit in Apeldoorn en voert de Tozo uit voor verschillende gemeenten,
waaronder de gemeente Epe.
Hulp bij uw Tozo aanvraag
Heeft u vragen over de Tozo? Bel dan met 14 055 (keuze 1) of mail naar
uwreactie@apeldoorn.nl.
Oriënteren op de toekomst
Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij. Wilt u
onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie
of kunt voorbereiden op de toekomst? Zelfstandige ondernemers kunnen op
verschillende manier gratis advies en begeleiding krijgen om na te denken over de
toekomst. Kijk op www.epe.nl/ondernemersencorona voor meer informatie voor
de mogelijkheden.

Om meer inwoners en ondernemers te
helpen die door de coronacrisis in de
financiële problemen (dreigen te) komen,
verruimt de gemeente Epe de voorwaarden en hoogte van de tegemoetkoming
van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).
De TONK-regeling is bedoeld voor inwoners en ondernemers die door corona fors
minder inkomen hebben en daardoor de
vaste lasten niet meer kunnen betalen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om:
• Woonlasten
• Kosten voor levensonderhoud
• De premie voor zorgverzekering
• De kosten voor warmte, water en
elektriciteit
• Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (voor zelfstandige ondernemers)
We zien dat op dit moment weinig
mensen gebruik maken van de TONK.
Daarom heeft de gemeente besloten de
tijdelijke beleidsregels per direct aan te
passen. Hopelijk gaan zo meer mensen
van de regeling gebruik maken. De
regeling is verlengd tot 1 oktober.
Aanpassingen bij aanvragen
Bij het aanvragen van de TONK, vindt

er geen vermogenstoets meer plaats.
De gemeente vraagt dus niet meer
om bewijsstukken van het vermogen.
Daarnaast wordt in de beoordeling van
uw aanvraag maar 80% van uw inkomen
meegenomen. Met deze aanpassingen is
de inkomensdrempel voor het aanvragen
van de TONK lager geworden.
Deze aanpassingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
Met terugwerkende kracht
Inwoners en ondernemers die de TONKregeling al hebben ontvangen, worden
binnenkort door de gemeente persoonlijk
benaderd over een mogelijke verhoogde
tegemoetkoming. Daarnaast beoordeelt
de gemeente nogmaals alle ingediende
aanvragen, nu de voorwaarden verruimd
zijn. De gemeente neemt hierover zelf
contact op met de betrokkenen. Als u
nu een TONK aanvraagt, kijken we zelfs
terug tot 1 januari 2021 en krijgt u als dat
nodig is, ook voor die maanden geld.
TONK aanvragen
Wilt u weten of u in aanmerking komt
voor de TONK? We maken graag samen
met u een proefberekening. Kijk op
www.epe.nl/tonk voor meer informatie
over hoe u de TONK kunt aanvragen.

Gaan mijn buren
verbouwen?

Sirenes worden weer om
12.00 uur getest
u in de buurt gaat alleen af als u ergens
voor gewaarschuwd moet worden.
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.
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Iedere eerste maandag van de maand
om precies 12:00 uur 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.
Gemeentes testen de sirenes om na te
gaan of de apparatuur nog allemaal goed
werkt én om er zeker van te zijn dat
iedereen de sirene herkent bij een ramp
of zwaar ongeval. Er staan zo’n 3800
sirenes in heel Nederland. De lokale overheid beheert deze sirenes. De sirene bij

Bij alarm klinkt sirene gaat vaker achter
elkaar
Als u de sirene meerdere keren 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.
Meer informatie
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. Kijk voor meer informatie op www.
brandweer.nl/noord-en-oost-gelderland.

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice
of download de app
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BEKENDMAKINGEN WEEK 30 - 28 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

Het realiseren van een bijgebouw
Het kappen van bomen
Het vergroten van een dakkapel
Het kappen van een fijnspar
Het kappen van bomen
Ontwerpbesluit geluidsvoorschriften
Het kappen van één lariks, drie hemlocksparren en twee douglassparren
Het kappen van 8 bomen
Het kappen van drie grove dennen
Het plaatsen van twee erkers
Het verbouwen van een veestal tot een woonhuis
Het uitbreiden van een woonhuis
De ontwikkeling en exploitatie van een zonneweide
Het uitbreiden van een woning
Het gedeeltelijk dempen van een watergang
Het slopen van een schuur, het bouwen van bijgebouwen en een
aanvraag voor een agrarisch hobbybedrijf paarden
Het kappen van een eik
Het uitbreiden van een bestaande school met twee lokalen
Het uitbreiden van een woning
Het aanpassen van een draagmuur

Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning aangevraagd
Ontwerp omgevingsvergunning milieu ter inzage
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend

234095
232136
232111
232088
232185
232325
232103
232109
232131
232121
234115
232193
236726
232144
232199
232212

Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend

234108
234128
232096
232126

Besluit

231656

Verordening

Het instellen 30 km/u schoolzone Hoofdstraat, Epe (T.h.v. basisschool
Anne de Vries, Epe)
Wijzigen tarieventabel belastingen, heffingen en rechten 2021

Besluit

235890

Ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen
Dekamarkt Torenstraat 29, Vaassen

Coördinatieregeling Herontwikkeling

Coordinatiebesluit

233345

Het vervangen van het pomp- en bediengebouw
Het vervangen van de gasgestookte stookinstallatie door een
pelletkachel

Geaccepteerde melding
Geaccepteerde melding

236744
236756

Ambtshalve uitschrijvingen
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Aijal, J.C
Bosman, J.
van Ekeren, S.
Kirev, I.S.
Mangroelal, A.V.
Muntean, G.
Stoyanov, B.H.
Tiemens, A.M.
Tiemens, B.J.W.
Tiemens, H.J.
Tiemens, J.
Tiemens, R.E.
Tiemens, Y.A.

Uitgeschreven per 03-06-2021
Uitgeschreven per 01-06-2021
Uitgeschreven per 04-06-2021
Uitgeschreven per 10-06-2021
Uitgeschreven per 03-06-2021
Uitgeschreven per 15-06-2021
Uitgeschreven per 27-05-2021
Uitgeschreven per 01-06-2021
Uitgeschreven per 01-06-2021
Uitgeschreven per 01-06-2021
Uitgeschreven per 01-06-2021
Uitgeschreven per 01-06-2021
Uitgeschreven per 01-06-2021

238842
238831
238866
238793
238875
238771
238534
238756
238762
238785
238810
238851
238859

Planologie bouwen en wonen
Heemhoeveweg 2, Emst
Hoofdstraat 41 Epe
Wisselse en Tongerense Veen, Epe

Functieverandering
Wijziging bestemming van Gemengd naar Wonen
Ontwerp wijzigingsplan

Bestemmingsplan vastgesteld
Bestemmingsplan vastgesteld
Wijzigingsplan ter inzage

233353
233355
235423

Adres en locatie
Omgevingsvergunning
Ankerweg 2, 8171 PK Vaassen
Berkenoord 54, 8172 AW Vaassen
Brinkgreverweg 31, 8161 NW Epe
Dellenweg 1, 8161 AH Epe
Dellenweg 54, 8161 AM Epe
Hammerstraat 38, 8161 PH Epe
Hanendorperweg 336, 8166 JJ Emst
Hanendorperweg 406, 8166 JJ Emst
Hanendorperweg 512, 8166 JJ Emst
Klimtuin 9, 8162 ZZ Epe
Koeweg 27, 8162 PH Epe
Le Chevalierlaan 7, 8162 PD Epe
Oenerweg 46, 8161 PN Epe
Park Wissel 2, 8162 NM Epe
Slijkhuisstraat 6, 8171 LR Vaassen
Veldweg 5, 8166 HW Emst
Wachtelenbergweg 17, 8162 XC Epe
Wachtelenbergweg 17, 8162 XC Epe
Wanstede 20, 8171 JR Vaassen
Woesterweg 15, 8166 HB Emst
Beleid en regelgeving
Verkeersbesluit

Activiteitenbesluit milieubeheer
Dellenweg 137, 8161 PW Epe
Rozenkampweg 18, 8167 LP Oene

Op het
internet:
www.epe.nl

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties tot
en met 21 juli 2021.
U kunt de publicaties terugvinden op www.overheid.nl.

Nummer

