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Henk helpt bij oplossen
administratieve rompslomp
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3 Weken van sport, spel en
plezier tijdens Zomerschool
Na 3 weken vol sport, spel en plezier is gisteren de 4e editie van de Zomerschool
2021 geëindigd. Zo’n 50 kinderen hebben 3 weken lang allerlei activiteiten gedaan
waarbij de Nederlandse taal centraal stond. De Zomerschool was weer een groot
succes, alle kinderen hebben een enorm leuke tijd gehad.

Vaassenaar Henk van Ingen merkt in de
praktijk dat veel mensen geen gebruik
maken van toeslagen door onbekendheid met subsidies en regelingen. Hij
voegt er aan toe dat het niet alleen
speelt bij de ouderen in onze samenleving. “Mensen die niet gewend zij
met een computer om te gaan, die hun
boterham met de handen verdienen,
raken geblokkeerd op de digitale
snelweg. Mensen schieten in de stress
bij wat ze de administratieve rompslomp
noemen.”
Afsluiting Zomerschool
De eerste twee weken waren de kinderen
bij scouting Buys Ballot in Heerde. De
laatste week van de zomerschool was
bij Atletiekvereniging Cialfo in Epe en
stond in het teken van de Olympische
Spelen. Kinderen hebben hun eigen land

gevormd en hun eigen vlag en volkslied
gemaakt.
Op de laatste dag werd tijdens de afsluitingsceremonie deze vlaggen gehesen.
Wethouder Jan Aalbers van de gemeente
Epe was bij de afsluiting aanwezig om de
kinderen een certificaat van deelname uit
te reiken. Ook bedankte de wethouder alle
vrijwilligers voor hun hulp: “Zomerschool
maakt leren een belevenis én omgekeerd.
Voor taal én voor samenwerken. Het is
een prachtige en rijke invulling zodat je na
de zomer weer een mooie start op school
kunt maken”.
Zomerschool 2022
Volgend jaar zomer, in augustus 2022, is
er weer een Zomerschool. Wilt u uw kind
aanmelden voor de Zomerschool 2022?
Houd de Gemeentewijzer (pagina’s van
de gemeente Epe in de Schaapskooi),
website en social media van de gemeente
Epe voorjaar 2022 in de gaten voor
informatie over aanmelden.

Gaan mijn buren
verbouwen?

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

Henk helpt met zijn jarenlange ervaring
bij de Belastingdienst als specialist binnen
het zogenaamde Formulierenteam van
Koppel-Swoe in welzijn en kinderopvang.
Een stel gedreven vrijwilligers die mensen
in de thuissituatie opzoeken en hun
financiële situatie op orde brengen. Dat
stapelt hij op een reeks taken die hij als
vrijwilliger voor diverse verenigingen en
instanties vervult of vervulde.
Meedoen
“Ik ben geboren in Kockengen en door
de liefde in Vaassen verzeild geraakt. Ik
heb me aangemeld bij korfbalvereniging
Regio 72, waar ik jeugdleider werd nadat
een knieblessure een einde maakte aan
mijn actieve optreden onder de korf.
Het ging vrij snel. Ik nam zitting in de Ouderraad van een drietal scholen, beheerde
voor deze instantie de penningen en deed
dat eveneens voor de Nederlands Hervormde kerk. De hand- en spandiensten
voor bijvoorbeeld verzorgingscentrum
de Speulbrink en voetbalvereniging VIOS
hoef je allemaal niet te noemen hoor.
Het is oh zo belangrijk om je als nieuwkomer in de samenleving te begeven,
waardoor je vrij snel wordt geaccepteerd.
Ik versta het dialect, maar kan het niet
spreken. ‘Ie bint d’r gien ene van ons’,
klinkt het dan plagerig, maar dat neem ik
voor lief.”
Probleem
Van Ingen vindt het spijtig dat mensen
tussen wal en schip dreigen te vallen in
hun onwetendheid over allerlei regelingen. “Wanneer er iets in de inkomenssituatie verandert, kan dat nadelig uitpakken
in de toeslagen. Dat is vooral voor de
nieuwe Nederlanders een probleem. Ik
heb bemoeienis met mensen uit Syrië
en merk dat het een hele cultuuromslag
vergt. Denk aan de verhoudingen tussen
man en vrouw. De taal vormt ook een
barrière want de vertaalapparatuur biedt
daarin lang niet altijd een oplossing. Moeilijk uitleggen is het wat de participatiewet

beoogt. Het werkt subtiel. We kennen
allemaal het voorbeeld van een vrouw
die de boodschappen door haar moeder
betaald kreeg. Het geeft veel voldoening
om deze groep te kunnen helpen. Soms
biedt daarbij de diaconie van de kerk
uitkomst.”
Dossiers
Henk heeft inmiddels enkele tientallen
inwoners en vluchtelingen cijfermatig uit
de brand kunnen helpen. Het administratief verhuizen, de regeling van alles wat
daar aan administratie bij te pas komt, is
hem op het lijf geschreven.
“Ik weet dat velen het lastig vinden om
hulp te vragen. Dat is naar het oosten toe
iets in de geest van ‘Kieken wat ’t wördt.’
Nou, ze mogen mij om advies vragen
hoor, dat is de bijdrage die ik met veel
plezier aan de samenleving wil geven.”
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Subsidie voor energiebesparende
ondernemers!
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Onderzoek mogelijkheden
woningbouw ’t Slath

Tot nu toe werden door de overheid met name de bedrijven die grootverbruikers
van energie zijn verplicht en gesteund in duurzame ambities. Door middel van de
meldplicht energiebesparing moeten ondernemers energiebesparende maatregelen
nemen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Dit geldt niet voor het MKB
met een lager energieverbruik. Maar nu kunnen ook ondernemers die op jaarbasis
minder dan 50.000 kW/h elektra en/of 25.000m3 gas verbruiken aan de slag met
hun energieverbruik. Hoe lager de maandelijkse energielasten, hoe beter voor het
bedrijfsresultaat. Dus er is een wereld te winnen.

Het college van B&W van de gemeente Epe onderzoekt welke mogelijkheden er
zijn om woningbouw in het gebied ’t Slath - ten noordoosten van de kern Epe - te
ontwikkelen. De vraag naar woningen blijft groeien en de druk op de woningmarkt
is groot. Om te zorgen dat de huidige en toekomstige inwoners van de gemeente
woningen kunnen vinden, moet er worden gebouwd. Eén van de mogelijke locaties
voor de ontwikkeling van woningbouw is ’t Slath.
Over ‘t Slath
’t Slath is het gebied gelegen tussen de
Brinkgreverweg, Dijkhuizerweg en Lange
Veenteweg. Eerdere plannen voor de
ontwikkeling van woningbouw in dit
gebied gingen niet door, omdat deze niet
haalbaar waren. Het bestemmingsplan
werd daarom in 2010 door de Raad van
State vernietigd.
Archeologisch onderzoek
Het college zet nu een belangrijke stap.
Binnenkort start een archeologisch
onderzoek in delen van het plangebied
waar dit nog niet eerder is gebeurd.
Dit betekent dat bekeken wordt of er
aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid
van archeologische waarden in de grond.
In de maanden september en oktober
2021 worden proefsleuven gegraven.
Deze proefsleuven zijn zo’n 25 bij 4 meter
groot en 30 tot 110 centimeter diep. Alle
bevindingen, zoals sporen en andere
vondsten, worden gedocumenteerd of
verzameld en in een rapport verwerkt.
Daaruit volgt een conclusie over de
historische waarde van de bevindingen.
Bij eventuele verdere planvorming kan
hier rekening mee worden gehouden.
Vindplaatsen kunnen worden ontzien

of beschermd, of in een later stadium
definitief opgegraven. Alle aangelegde
sleuven worden, nadat ze onderzocht
zijn, weer dichtgemaakt met de grond die
er al lag en aangereden.
Quickscan
Naast dit archeologisch proefsleuvenonderzoek voeren we de komende
maanden ook een Quickscan uit. In
deze Quickscan wordt gekeken naar de
aspecten landschap en stedenbouw,
ontsluiting, ecologie en financiën.
Doel van de Quickscan is om helder te
krijgen of en wat er qua woningbouwontwikkeling in ’t Slath eventueel mogelijk is.
Het gaat dus nog niet over concrete invulling van het plan. In het najaar informeren
wij u hier verder over.
Uitkomsten onderzoeken bepalen of er
gebouwd gaat worden
Dat er onderzoeken worden uitgevoerd,
betekent niet automatisch dat er ook
daadwerkelijk woningbouwplannen
worden gerealiseerd. De uitkomst van de
onderzoeken zijn daarvoor van wezenlijk
belang. Kijk voor meer informatie op onze
website www.epe.nl

(max. €750,-) als de ondersteuning in
het uitvoeren van de maatregelen. Alle
voorwaarden leest u op de website van
het RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/svm.
Subsidie voor de maatregelen
Deze nieuwe SVM-regeling is dus voor
het proces van verduurzamen. Voor de
maatregelen zelf zijn al andere subsidies
te verkrijgen:
Energiebesparing: waar te beginnen?
Energie besparen loont als u weet wat u
moet doen. Waar valt er iets te besparen,
welke investering vraagt dat, welke
subsidies zijn er om duurzaamheidsmaatregelen te stimuleren en in welke
volgorde doet u die dingen?
Deze vragen kan niet elke ondernemer
zelf beantwoorden, maar er is nu een
kans om deze vragen met subsidie
beantwoord te krijgen.
Subsidie voor advies en begeleiding
De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft namens de rijksoverheid
binnenkort subsidie voor het opstellen
van een energie advies op maat voor uw
organisatie en voor de ondersteuning in
de uitvoering. Subsidie Verduurzaming
MKB (SVM) kunt u aanvragen vanaf 1
oktober 2021 tot en met 30 september
2022. Aanvragen worden op volgorde van
binnenkomst behandeld. Per onderneming is er maximaal €2.500,- beschikbaar
voor zowel het opstellen van het advies

1. De Investeringssubsidie Duurzame
Energie (ISDE: https://www.rvo.nl/
subsidie-en-financieringswijzer/isde/
zakelijke-gebruikers) geeft subsidie op
duurzame installaties en energievoorziening;
2. De Energie Investeringsaftrek (EIA)
biedt ondernemers de mogelijkheid
om investeringen in energiebesparende
bedrijfsmiddelen of technieken tot zo’n
45 procent af te trekken van de winst.
Meer informatie over die regeling vindt
u op de website van de belastingdienst.
Bijdrage aan klimaat
Met deze subsidies wil de rijksoverheid
alle ondernemers steunen in hun ambitie
om duurzaam te ondernemen.
Het draagt bij aan de doelstellingen uit
het klimaatakkoord en de noodzaak om
de energievoorziening te veranderen
van fossiel naar duurzaam opgewekte
energie.

Landmacht oefent eind augustus tussen Apeldoorn en Epe
Op maandag 30 en dinsdag 31 augustus a.s. oefent de landmacht tussen de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe. Het gaat hier om een oefening van het Geniebataljon. Een eenheid,
die overal ter wereld operationele infrastructuur ontwerpt, bouwt en onderhoudt. Tijdens de
oefening verplaatst het bataljon zich te voet van Apeldoorn naar Epe.
Halverwege verkent het bataljon een brug.Het eerste deel van de route die men ongeveer volgt
staat in de kaart. Daarna begeeft het bataljon zich via de kortste route naar Epe.
COVID-19
De Koninklijke Landmacht maakt deel uit van de groep van vitale organisaties en functies om
Nederland te laten blijven functioneren. De Landmacht moet daarom altijd gereed zijn om een
noodzakelijke bijdrage aan de samenleving te blijven leveren. Ook om de voorbereidingen van
diverse missies te garanderen. Tegelijkertijd moet de Landmacht verdere piekbesmetting van
COVID-19 binnen de Landmacht voorkomen. De richtlijnen van de Rijksoverheid worden daarom
ook zo veel als mogelijk gevolgd.
De komende weken zijn er veel meer militaire oefeningen.
Kijk voor meer informatie op onze website www.epe.nl/militaireoefeningen
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Bekendmakingen week 34 – 25 augustus 2021
De gemeente Epe publiceert dagelijks bekendmakingen/publicaties op www.
overheid.nl. In de Gemeentewijzer van de Schaapskooi leest u als aanvullende service
een weekoverzicht hiervan met een korte omschrijving. In onderstaande lijst leest u
de bekendmakingen/publicaties tot en met 18 augustus.
Wilt u op de hoogte blijven van de publicaties van gemeente Epe? Abonneer u dan
via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt op de emailservice ‘over uw buurt’. U

Adres en locatie
Omgevingsvergunning
Borgstuk 46, 8162 JR Epe
Dellenweg 137, 8161 PW Epe
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Eekhoornweg 14, 8161 AR Epe
Laarstraat 32, 8166 GS Emst
Muggenveldweg 1-unit, 8166 GW Emst
Parkweg 4, 8161 CK Epe

ontvangt dan alle publicaties van de gemeente binnen de door u aangegeven straal
in uw mailbox.
Alle publicaties vindt u terug op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt hier het
(dossier)nummer invoeren voor meer informatie over de bekendmaking. Of kies voor
‘officiële bekendmakingen’. Vervolgens kiest u als aanvullend zoekcriterium onder
type organisatie voor ‘Gemeente’ en als publicerende organisatie ‘Epe’.

Onderwerp

Status

Nummer

Het bouwen van een erker
Het realiseren en uitbreiden van nieuwbouw (o.a. een nieuw pomp- en
bedieningsgebouw)
Voor de verbouwing en verduurzaming van de woning
Het plaatsen van een carport/zonnestroomopstelling
Het bouwen van een bijgebouw
Voor een wijziging van het bestemmingsplan naar woonruimte begane
grond

Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend

274766
274773

Omgevingsvergunning verleend
Aanvraag omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning verleend
Aanvraag omgevingsvergunning

274777
276654
274786
274801

