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Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Op maandag 7 januari 2019 van 16.30 - 19.00 uur is de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Epe in het gemeentehuis.
een ehu U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Balies gemeentehuis Epe alleen op
afspraak open vanaf januari 2019
Vanaf januari 2019 werkt de gemeente Epe
bij de balies volledig op afspraak en komt
de vrije inloop te vervallen voor het
aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort,
rijbewijs of informatie van het
omgevingsloket. De openingstijden voor het
maken van afspraken zijn verruimd, inwoners
en ondernemers kunnen ook ’s middags
terecht. Hiervoor is gekozen om de
dienstverlening te verbeteren en
tegelijkertijd efﬁciënter te werken. Door
vooraf een afspraak te maken, worden
inwoners en ondernemers direct door de
juiste medewerkers geholpen en is iedereen
meteen aan de beurt.

Openingstijden
Het gemeentehuis is geopend op werkdagen
tussen 8:00 en 17:00 uur. Het afhalen van
documenten kan op werkdagen tussen 8:00 en
17:00 uur en op woensdag tussen 8:00 en 20:00
uur.

Vrijwilligerss- en Sportprijs
Spo
Traditiegetrouw
uw houdt
ho de burgemeester rondd de klok
kl van 17.15 uur de nieuwjaarstoespraak.
Daarna reiktt wethouder
Jan Aalbers om ca. 18.00
wet
8.00 uur de Vrijwilligersprijs uit. Rond 18.15 uur
brengt wethouder
topprestaties en maatschappelijke
houd Robert Scholten bijzondere sportieve
spor
sportinitiatieven
met de uitreiking van de Sportprijs en
tieve uit het afgelopen jaar onder dee aandacht
aa
de ‘Heel Epe Beweegt’-prijs.
Wij zien
op maandag 7 januari 2019 in het
(Marktplein 1) in Epe. Tot dan!
en u graag
g
et gemeentehuis
g
Met vriendelijke groet,
Het gemeentebestuur
van Epe
b

Een afspraak maken kan online via www.epe.nl/
afspraakmaken. Kijk op de website voor de tijden
en mogelijkheden. Lukt dat niet, dan blijft het
mogelijk om de gemeente te bellen voor het
maken van een afspraak op 14 0578, of om aan
de balie van het gemeentehuis een afspraak te
maken.

Ik val op

Opruimactie vuurwerk woensdag
2 januari 2019
Inwoners van Epe, Vaassen, Oene en Emst
kunnen op woensdag 2 januari 2019 tussen
14:00 en 16:00 uur deelnemen aan de
gemeentelijke opruimactie voor
vuurwerkresten. Voor iedere volle vuilniszak
met vuurwerkresten ontvangen ze € 0,50.
Door deel te nemen aan deze actie leveren
inwoners een bijdrage aan een schone buurt én
worden zij direct voor hun inzet beloond.
Bovendien helpen ze op deze manier voorkomen
dat er vuurwerkslachtoffers vallen. Het is alweer
het vierde jaar dat de gemeente deze actie
organiseert in nauwe samenwerking met Axent
Groen en Circulus-Berkel.
Locaties waar op woensdag 2 januari van 14:00
tot 16:00 uur het vuurwerkafval kan worden
ingeleverd:
• Epe: voormalige gemeentewerf, Kweekweg 7
• Vaassen: Marktplein tegenover de Dekamarkt, Torenstraat 29
• Oene: parkeerplaats Spar, Dorpsstraat 8
• Emst: parkeerplaats Spar, Vaassenseweg 12

De nieuwjaarsreceptie is een
een
mooie gelegenheid om samen
sam
men
terug te kijken opp hett
afgelopen jaar en vooruit te
blikken op 2019.
9. En het is hét
moment om elkaar te
ontmoeten en een voorspoedig nieuwjaar
aar toe te wensen.
Wij zetten onze deuren
daarom graag
raag voor u open. De
D
nieuwjaarsreceptie
sreceptie is voor
iedereen vrij
rij toegankelijk.

Help oo!k
mee
Woensdag 2 januari 14:00 - 16:00

opruimactie
vuurwerkafval
Ruim vuurwerkafval op en
verdien € 0,50 per vuilniszak!

Meer informatie vindt u op www.epe.nl of www.circulus-berkel.nl

In deze tijd van het jaar is het ‘s ochtends
laat licht en ‘s avonds vroeg donker. Ook
overdag kan het donker zijn, met name in
winterse omstandigheden. Fietsen zonder
goede verlichting is levensgevaarlijk!
Wat zijn de regels voor ﬁetsverlichting en
reﬂectie?
Een ﬁetser moet in het donker en bij slecht zicht
een voor- en achterlicht aan hebben. Het beste is
vaste ﬁetsverlichting, maar losse lampjes mogen
ook gebruikt worden. Daarnaast moet de ﬁets
reﬂectoren hebben op de achterkant, trappers en
op de wielen of banden. De lampen moeten
voldoende licht geven, maar ook weer niet te
veel. Dit kan andere weggebruikers verblinden.
Regels voor ﬁetslampen en losse lampjes
Wat betreft de ﬁetslampen en losse lampjes
gelden de volgende regels:
- wit of geel licht voor;
- rood licht achter;
- de lampen moeten recht vooruit of recht
achteruit schijnen;
- de lampen mogen niet knipperen;
- losse lampjes mogen vastgemaakt zijn aan de
kleding of op een tas;
- losse lampjes mogen alleen bevestigd zijn op
het bovenlichaam, dus niet op het hoofd, benen
of armen.

Een initiatief van

Reﬂectie
Een ﬁets op 2 wielen moet de volgende reﬂectie
hebben:
- een rode reﬂector op de achterkant van de ﬁets.
Dit mag geen driehoek zijn;
- gele reﬂectoren op de trappers;
- witte of gele reﬂectoren op de wielen (velgen)
of banden.

Boete
U kunt een boete krijgen als:
- uw voor- of achterlicht niet aan staat als u ﬁetst
in het donker, schemer of bij slecht weer/zicht;
- u ﬁetst zonder reﬂectoren op de achterkant,
trappers en wielen (velgen) of banden van uw ﬁets;
- het ﬁetslicht een andere kleur heeft, knippert of
als u het op een verkeerde plek heeft bevestigd.

Informatie
In de Gemeentewijzer leest u elke week het
nieuws van de gemeente Epe.
Marktplein 1, 8161 EE
Postbus 600, 8160 AP
Epe,
telefoon 14 0578
WhatsApp 06 - 289 46 151
gemeente@epe.nl
www.epe.nl
Klant Contact Centrum
Maandag t/m vrijdag: 8:00 uur – 12:00 uur.
Woensdag: 08:00 uur – 20:00 uur.
Heeft u vragen op het gebied van vergunningverlening, handhaving en bestemmingsplannen?
Deze kunt u op woensdag tot 17:00 uur aan ons
stellen. Wilt u alleen stukken inzien? Dat kan op
afspraak tussen 17:00 uur en 20:00 uur. Ook de
burgerlijke stand is dan op afspraak geopend.
Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs ophalen?
Dat kan van maandag tot en met vrijdag van
8:00 uur tot 17:00 uur en op woensdag tot
20:00 uur.
Het is ook mogelijk om online of telefonisch vooraf
een afspraak te maken.
Recycleplein
Industrieterrein Eekterveld
Talhoutweg 26, 8171 MB Vaassen
Servicelijn Circulus-Berkel 0900 - 9552
Openingstijden Recycleplein
(Let op: u moet uw milieupas meenemen)
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 – 17.00 uur
Zaterdag: 8.00 – 14.00 uur
Van 3 april t/m 23 oktober op vrijdag tot 19.00 uur

Op het
internet:
www.epe.nl

Verloren of gevonden voorwerpen
Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden?
Kijk dan op www.epe.nl/verlorenofgevonden of
bel 14 0578.
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Voor de commissie Omgeving en Financien (kamer 103/104) staat op de agenda:
•

•

RAADSCOMMISSIES 10 JANUARI 2019
Op donderdag 10 januari in het gemeentehuis van Epe, vanaf 20:15 uur. De vergaderingen
van de commissie Omgeving en Financien en de commissie Maatschappij en Bestuur vinden
parallel aan elkaar plaats.
Van 19:30 - 20:15 uur kunt u in gesprek met raadsleden
U kunt tijdens een informeel gedeelte van de vergaderingen van 19:30 - 20:15 uur in gesprek gaan met
raadsleden over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Wij vragen u zich dan 48 uur van te
voren melden bij de grifﬁer als u wilt praten over een onderwerp dat die avond niet is geagendeeerd.
Gaat het om een onderwerp dat die avond wél op de agenda staat, dan kunt u zich 24 uur van te voren
melden bij de grifﬁer. U kunt ook mailen grifﬁe@epe.nl.

1e wijziging begroting 2019 van Tribuut belastingsamenwerking
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de eerste wijziging van de begroting
2019 van Tribuut belastingsamenwerking.
Consulatie: Vervolg en communicatie pilot grondstoffenplan
De raad wordt geconsulteerd over het vervolg en de communicatie over de pilot grondstoffenplan.

Stukken ter inzage
U kunt de stukken, die betrekking hebben op de vergaderingen, vinden op www.epe.nl onder Bestuur
en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen, naar de agenda van de commissies bij de
betreffende vergaderdatum. Ook liggen de stukken - voor zover mogelijk - vanaf woensdag 3 januari
2019 ter inzage in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Epe. U kunt daar terecht op op
werkdagen van 8.00 - 12.00 uur of op afspraak (afspraken.epe.nl/portaal of bel 14 0578)
Mocht u na inzage van de stukken meer informatie willen, dan kunt u telefonisch contact opnemen
met de grifﬁe (0578) 67 88 61.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Om 20:15 uur start de vergadering
Als de vergadering start is er voor insprekers nog gelegenheid om bij de commissieleden terug te komen
op een niet-geagendeerd onderwerp. Daarna bevragen de commissieleden de collegeleden over de
onderwerpen die op de agenda staan. Ook dan is er nog de gelegenheid om uw mening te geven over
de geagendeerde voorstellen en standpunten.

BURGERZAKEN
Ambtshalve uitschrijven

Doel raadscommissies
De commissievergadering is bedoeld om raadsleden te informeren. Met die informatie kunnen de
raadsleden vervolgens in de raadsvergadering goed geïnformeerd een besluit nemen. De mogelijkheid
bestaat dat er agendapunten vervallen of worden toegevoegd.

Uit onderzoek van het Klant Contact Centrum van de afdeling Samenleving is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan
ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Epe maakt bekend dat zij heeft
besloten deze personen ambtshalve uit te schrijven wegens vertrek uit Nederland.

Voor de commissie Maatschappij en Bestuur (raadzaal) staat op de agenda:
•
•

Consultatie Plan van aanpak herziening subsidiebeleid
De raad wordt geconsulteerd over het plan van aanpak herziening subsidiebeleid.
Beleidsplan Sociaal Domein 'Samen meedoen mogelijk maken' gemeente Epe
2019-2022
De raad wordt voorgesteld het beleidsplan Sociaal Domein 'Samen meedoen mogelijk maken'
gemeente Epe 2019-2022 vast te stellen.

Naam: H. Lemkadem

Geboortedatum: 15-11-1991

Naam: A.P. Kahl

Geboortedatum: 19-05-1987

Naam: A. IoniĠӽ

Geboortedatum: 01-11-1989

Naam: L.C. IoniĠӽ

Geboortedatum: 19-02-2013

MELDINGEN, AANVRAGEN EN VERGUNNINGEN PER DORP
MELDINGEN OMGEVINGSVERGUNNING

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING

Emst
• Smallertsweg 6: het slopen van de woning
(DOS-2018-108173, 20-12)
Oene
• Oost Oenerweg 29-A: het saneren van de
asbesthoudende golfplaten op het dak van de
schuur (DOS-2018-101555, 19-12)

Op het
internet:
www.epe.nl

Epe
• Eekhoornweg ongenummerd: het kappen van
20 bomen en het aanleggen van een nieuwe
inrit (78329, 2012)
• Ledderweg 10: het verbouwen van de woning
(78114, 18-12)
• Zuukerenkweg 10: het plaatsen van 40
zonnepanelen (78158, 18-12)

Epe
• Dennenstuk 16: het saneren van de colovinyltegels met bitumen en bitumen lijmresten uit een
woning (DOS-2018-102107, 17-12)
• Hopstraat 2: het saneren van de asbesthoudende dorpels uit de woning (DOS-2018108449, 19-12)
• Knibbelakker 47: het saneren van het
asbesthoudende buismateriaal uit de woning
(DOS-2018-106231, 20-12)
• Soerelseweg 9: het saneren van asbesthoudend
dakbeschot in de restanten schuur en
omliggend terrein (DOS-2018-108339, 20-12)

Vaassen
• Hertenkampsweg 8: het uitbreiden van een
ligboxenstal (77815, 12-12)
• Hindenhoek 16: het kappen van een boom
(78308, 20-12)

Vaassen
• Gatherweg 32T: het saneren van diverse
asbesthoudende toepassingen uit een
middenspanningsruimte (DOS-2018-097668,
19-12)
• Hertenkampsweg 16: het saneren van diverse
asbesthoudende toepassingen uit de 3 schuren
(DOS-2018-102869, 19-12)

Emst
• Weteringdijk 63: het bouwen van een
werktuigenberging (76129, 20-12)

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING
Epe
• Kopermolenweg 4: het bouwen van een
schuilstal (73731, 20-12)
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Epe
• Burgemeester Tullekenlaan 17: het kappen van
6 ﬁjnsparren (74300, 13-12)
• Sparrenlaan 22: het kappen van 35 dennen en
4 Lawsoncipressen (74787, 13-12)
Vaassen
• Gortelseweg 32: het kappen van 5 ﬁjnsparren
(75341, 13-12)

• Hattumseweg 12: het bouwen van een
vrijstaande woning (71597, 20-12)
• X Hertenkampsweg 14 en 16: het bouwen van
een vleeskalverenstal, het uitbreiden van het
aantal te houden dieren en het handelen met
gevolgen voor beschermde natuurgebieden
(61688 en DOS-2018-039896, 14-12)
Zienswijze, bezwaar en beroep
Als u het niet eens bent met een (ontwerp)
besluit, dan kunt u een zienswijze indienen,
bezwaar maken of beroep indienen. U kunt tegen
een ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Deze
zijn met een Źgemarkeerd. De besluiten
waartegen u beroep kunt indienen zijn met een
X gemarkeerd. Tegen de overige besluiten kunt u
bezwaar indienen. Let op: u kunt geen zienswijze,
bezwaar of beroep indienen tegen de publicaties
onder ‘Aanvragen omgevingsvergunning’ en
‘Meldingen’ die in deze rubriek gepubliceerd zijn.
Zienswijze Ź
Uw zienswijze kunt u binnen zes weken na
terinzagelegging van het ontwerpbesluit
mondeling of schriftelijk indienen bij het college
burgemeester en wethouders van Epe. Het
ontwerpbesluit wordt één dag na publicatie ter
inzage gelegd. Voor het mondeling indienen van
uw zienswijze kunt u een afspraak maken via
telefoonnummer 14 0578. Een schriftelijke
zienswijze kunt u indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Epe, Postbus
600, 8160 AP Epe.
Bezwaar
Uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na
de verzenddatum van het besluit indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van
Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. Hierin moeten
naam en adres, dagtekening, kenmerk of
omschrijving van het besluit en de gronden van

het bezwaar staan vermeld. De verzenddatum
van het besluit staat in deze advertentie tussen
haakjes genoemd.
Beroep X
Uw beroepschrift kunt u binnen zes weken na
terinzagelegging van het besluit indienen bij de
rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het besluit
wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd. In
het beroepschrift moeten naam en adres,
dagtekening, kenmerk of omschrijving van het
besluit en de gronden van het beroep staan
vermeld. U kunt alleen een beroepschrift indienen
als u een zienswijze heeft ingediend tegen het
ontwerpbesluit, tenzij u redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswijzen te hebben
ingediend. Voor het indienen van een beroepschrift moet u grifﬁerechten betalen.
Voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift blokkeert de
uitvoering van het besluit niet. Wilt u dat wel,
dan moet u gelijktijdig met het bezwaar- of
beroepschrift een voorlopige voorziening
aanvragen bij de voorzieningenrechter te
Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor
het indienen van een verzoek om voorlopige
voorziening moet u grifﬁerechten betalen.
Inzage
De ontwerpbeschikkingen, de verleende
vergunningen en de vergunningaanvragen liggen
op afspraak ter inzage bij de balie in het
gemeentehuis te Epe. De balie is hiervoor
geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 12.00 uur en op woensdag van 8.00 - 17.00 uur.
Op woensdag na 17.00 uur alleen op afspraak
uitsluitend voor ter inzage liggende stukken of
opgevraagde dossiers.

