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Leerlingen Mosterdzaadje tijdelijk naar
De Potgieter

Aan overhangend groen,
gaan we wat doen
Onveilige en slecht toegankelijke situaties in de
openbare ruimte pakt de gemeente zelf aan.
Maar soms wordt de overlast veroorzaakt door
bomen en struiken van bewoners. Deze bewoners
worden verzocht de overhangende takken of
struiken zelf te snoeien of te korten.
Brief voor bewoners
Als wij overhangend groen constateren,
ontvangen de bewoners van het pand een brief
waarin aanwijzingen staan om het overhangend
groen aan te pakken en voor welke datum dit
moet gebeuren.
Iedereen wil graag wonen in een groene
woonomgeving. Helaas kunnen bomen,
struiken en andere beplanting in onze
gemeente ook overlast veroorzaken, zoals
op voetpaden, ﬁetspaden en wegen.
Bijvoorbeeld mensen met een kinderwagen
of rollator kunnen niet lopen op het voetpad
omdat wortels, takken en struiken in de weg
zitten. Of automobilisten voor wie het zicht
wordt belemmerd door overhangend groen,
waardoor een verkeersonveilige situatie
ontstaat.

Hercontrole
Na de afgesproken datum voeren wij een
hercontrole uit. Is er dan nog steeds sprake van
overhangend groen, dan ontvangen de bewoners
nogmaals een brief met een einddatum waarop
de snoeiwerkzaamheden uitgevoerd moeten zijn.
Als het overhangend groen na deze datum nog
niet aangepakt is, snoeien onze medewerkers
en/of een andere partij. De kosten van deze
werkzaamheden komen voor rekening van de
bewoners.

Samen de gemeentegrond schoon houden?

Vanaf 4 maart biedt De Potgieter in Vaassen
tijdelijk onderdak aan de leerlingen van
basisschool Het Mosterdzaadje uit
buurtschap Gortel. De huidige
buitenschoolse opvang in De Potgieter blijft
ook in het gebouw.
Het Mosterdzaadje telt bijna 100 leerlingen, wat
nog niet eerder is voorgekomen in het 125-jarig
bestaan van de school. Daarom moet het huidige
schoolgebouw worden vergroot. Over een aantal
weken keren de leerlingen van Het Mosterdzaadje
terug naar hun eigen gerenoveerde en uitgebouwde schoolgebouw. Vanaf de zomer wordt De
Potgieter gerenoveerd. Daarna wordt De Potgieter
het nieuwe onderkomen van de nabijgelegen
basisschool De Krugerstee.

Subsidieregeling Goed voor Elkaar
De beste ideeën komen vaak uit de
samenleving zelf. Inwoners van de gemeente
Epe nemen steeds vaker zelf het initiatief om
activiteiten en initiatieven te organiseren om
het leven prettiger en veiliger te maken. De
gemeente draagt deze initiatieven een warm
hart toe en heeft de subsidieregeling ‘Goed
voor Elkaar’ in het leven geroepen om ook
ﬁnancieel te kunnen bijdragen aan de opstart
van vernieuwende bewonersinitiatieven. De
gemeente hoopt hiermee meer initiatieven
van bewoners mogelijk te kunnen maken.
Wat is het doel van deze subsidieregeling?
De gemeente Epe wil bewonersinitiatieven
ondersteunen die bijdragen aan de leefbaarheid in
de gemeente. U kunt subsidie aanvragen voor een
vernieuwend initiatief dat bijdraagt aan één of
meerdere van de 5 onderstaande aandachtsgebieden binnen uw wijk of buurt:

Veel van onze inwoners houden hun eigen
omgeving mooi en netjes. Ze onderhouden
hun eigen voortuin en helpen de stoep en
straat schoon te houden. Toch zien we als
gemeente dat op sommige plekken in
woonwijken puin, tegels, oude
speeltoestellen en rommel achter het huis of
de schuur worden opgeslagen. Vaak ook nog
op gemeentegrond. Dit is niet toegestaan en
zorgt voor verrommeling van de openbare
ruimte.

Als u rommel achter uw schuur of huis op
gemeentegrond heeft gestald, verzoeken wij u
vriendelijk dit op te ruimen. Als wij constateren
dat mensen rommel achter het huis op gemeentegrond hebben geplaatst, worden ze hier op
aangesproken of ontvangen ze een brief met het
verzoek om deze rommel op te ruimen en voor
welke datum dit moet gebeuren.
Graag uw hulp om samen de omgeving schoon
en netjes te houden!

Gemeentebelasting
Kwijtschelding gemeentebelasting
Inwoners van de gemeenten Epe, Lochem, Voorst
en Zutphen hebben het aanslagbiljet voor
gemeentebelastingen ontvangen. Heeft u een
minimuminkomen en geen spaartegoeden?
Mogelijk komt u in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft dan een aantal belastingen niet te
betalen.
Dit moet u zelf aanvragen. Kijk op tribuut.nl en
klik op ‘kwijtschelding’. Zijn er (tijdelijke)
ﬁnanciële problemen? Bel met de medewerkers
van Tribuut via telefoonnummer 055 580 22 22.
Op het
internet:
www.epe.nl

Klopt uw aanslagbiljet gemeentebelasting
niet?
Bent u van mening dat de vastgestelde WOZwaarde op uw aanslagbiljet niet juist is? Tribuut

biedt de mogelijkheid er samen naar
te kijken zodat het
indienen van een bezwaarschrift misschien niet
nodig is.
U kunt telefonisch contact opnemen via
telefoonnummer 055 580 22 22. Tribuut is
bereikbaar van maandag tot en met donderdag
van 08.30–17.00 uur en op vrijdag van
08.30-12.30 uur. Besluit u alsnog om bezwaar te
maken? Dan kan dat binnen zes weken na
dagtekening van uw aanslagbiljet. Op tribuut.nl
leest u hier meer over. Via uw persoonlijke
MijnTribuut-pagina kunt u uw bezwaar indienen.
Log in met uw DigiD en kies de aanslag
waartegen u bezwaar wilt maken.

De leiding van Het Mosterdzaadje heeft de
omwonenden van De Potgieter geïnformeerd over
de komst van de leerlingen naar de Potgieterstraat 20 in Vaassen.

1. Op weg naar een veilige wijk
Initiatieven die de veiligheid van een buurt of wijk
stimuleren (o.a. op het gebied van criminaliteit,
verkeersveiligheid, handhaving en sociale
veiligheid).
2. Samenwerken met professionals
Initiatieven die de samenwerking tussen
professionele organisaties en buurtbewoners
stimuleren (bijvoorbeeld in de uitvoering van
zorgtaken of het beheer van de openbare ruimte).
3. Samen goed voor elkaar
Initiatieven die het omzien naar elkaar en het
vrijwillig klaar staan voor elkaar stimuleren.
4. Ontmoeting in de wijk
Initiatieven die meer ontmoeting en onderlinge
verbondenheid in de wijk creëren.
5. Werken aan je eigen woon- en leefomgeving
Initiatieven die de woon- en leefomgeving (de
‘leefbaarheid’) verbeteren van een buurt of wijk.
Voorwaarden om subsidie aan te vragen
Een groep van tenminste 3 bewoners, zonder
commercieel doel, kan een subsidie aanvragen.
U dient een plan van aanpak met een ﬁnanciële
opgave te maken. Een volledig overzicht van de
voorwaarden vindt u in de ofﬁciële tekst van de
regeling. Deze kunt u vinden op
www.epe.nl/subsidie.
Hoe en hoeveel subsidie aanvragen?
Per aangevraagde subsidie wordt minimaal
€ 500,- en maximaal € 10.000,- verstrekt.
De daadwerkelijke hoogte wordt bepaald naar
aanleiding van het ingediende plan. Uw aanvraag
voor deze subsidie kunt u op elk moment digitaal

indienen via www.epe.nl/subsidie. U krijgt uiterlijk
binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag
schriftelijk bericht. De streefdatum voor het
afhandelen van uw aanvraag is echter 8 weken na
ontvangst van uw aanvraag.
Informatie en contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem
dan contact op met de gemeente Epe via
gemeente@epe.nl of via het telefoonnr. 14 0578.

Informatie
In de Gemeentewijzer leest u elke week het
nieuws van de gemeente Epe.
Contact
Gemeente Epe
Marktplein 1, 8161 EE Epe
Postbus 600, 8160 AP Epe
Telefoon 14 0578
WhatsApp 06 - 289 46 151
gemeente@epe.nl
www.epe.nl
Openingstijden
Online: 24 x 7 via www.epe.nl
Telefoon: maandag t/m vrijdag
8:00 - 17:00 uur
Gemeentehuis: de gemeente Epe werkt
helemaal op afspraak op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 8:00 - 17:00 uur en
woensdag van 8:00 - 20:00 uur.
Afspraak maken: www.epe.nl/afspraakmaken,
telefonisch via 14 0578 of aan de balie.
Recycleplein
Industrieterrein Eekterveld
Talhoutweg 26, 8171 MB Vaassen
Servicelijn Circulus-Berkel: 0900 - 9552
Het Recycleplein is alleen toegankelijk met
milieupas.
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
zaterdag: 8:00 - 14:00 uur
Van 3 april t/m 23 oktober:
vrijdag 8:00 - 19:00 uur
Volg ons
www.facebook.com/GemeenteEpe
www.linkedin.com/company/gemeente-epe
twitter.com/GemeenteEpe
www.instagram.com/gemeenteepe
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VERKEER EN VERVOER
Verkeersbesluit verkeersmaatregelen braderie centrum Epe
Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat zij het verkeersbesluit 'Verkeersmaatregelen braderie centrum Epe' deﬁnitief hebben vastgesteld.

AGENDA RAADSCOMMISSIES
De vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur vindt plaats op donderdag 7 maart
vanaf 20:15 uur in het gemeentehuis van Epe.

Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken na publicatie (6 maart 2019)
tegen dit verkeersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college van B&W van
Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. Ook bestaat de mogelijkheid om bij de voorzieningenrechter te
Arnhem (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek in te dienen om een voorlopige voorziening
te treffen.

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 naar grifﬁe@epe.nl.

Het verkeersbesluit ligt alleen op afspraak ter inzage bij de balie in het gemeentehuis te Epe. Maak
hiervoor een afspraak via www.epe.nl/afspraakmaken of bel 14 0578.

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.

PLANOLOGIE, BOUWEN EN WONEN

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

•
•

•

Bestuurlijke samenwerking openbaar onderwijs Veluwe
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de bestuurlijke samenwerking van het openbaar
onderwijs op de Veluwe en de daarvoor benodigde aktes en de samenwerkingsovereenkomst.
Het betreft de Stichting Onderwijs Alliantie Veluwe en Omstreken, de Stichting Proo NoordVeluwe en de Stichting Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe.
Vaststelling begroting 2019 van de RSG Noordoost-Veluwe
De raad wordt voorgesteld de begroting 2019 van de RSG Noordoost-Veluwe goed te keuren.
Voorstel om geen zienswijze kenbaar te maken bij de begroting 2019 Stichting Proo
De raad wordt voorgesteld geen zienswijzen kenbaar te maken bij de begroting 2019 aan het
bestuur van de Stichting Proo.
Wijziging verordening percentageregeling
De raad wordt voorgesteld de verordening Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte
Gemeente Epe 2019 vast te stellen.

Stukken ter inzage
U kunt de vergaderstukken inzien via www.epe.nl. Ga naar Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad >
Vergaderingen > Agenda van de Raad. Klik in de kalender, op de betreffende datum, op de speciﬁeke
vergadering voor de agenda en bijbehorende stukken. Wilt u ze liever op papier inzien? Voor zover
mogelijk liggen de stukken vanaf woensdag 27 februari op afspraak ter inzage. Neemt u hiervoor
contact op met de Grifﬁe via 14 0578. Ook als u na inzage van de stukken meer informatie wilt.

Tevens is het verkeersbesluit in te zien via www.epe.nl onder 'bekendmakingen' en 'verkeer en
vervoer'.

Bestemmingsplan Wiemanstraat 34 Emst onherroepelijk
Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat het bestemmingsplan Wiemanstraat 34 te
Emst onherroepelijk is geworden. Het wijzigingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling om
de bestemming van het perceel plaatselijk bekend Wiemanstraat 34 te Emst te wijzigen van Agrarisch
naar Wonen.
Inzage
U kunt het onherroepelijke bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website
klikt u op de knop ‘plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen op het scherm,
bijvoorbeeld door het adres in te typen of in te zoomen op de kaart. U kunt ook de plan-ID ingeven:
NL.IMRO.0232.BG065Wiemanstr34-VWP1, of deze link gebruiken:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0232.BG065Wiemanstr34-VWP1
De bronbestanden zijn beschikbaar op:
http://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.BG065Wiemanstr34-VWP1
Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt alleen op afspraak ter inzage bij de balie in het gemeentehuis
te Epe. Maak hiervoor een afspraak via www.epe.nl/afspraakmaken of bel 14 0578.
Het bestemmingsplan is ook in te zien via www.epe.nl, onder Bekendmakingen – Planologie, Bouwen
en Wonen.
Epe, 6 maart 2019
Kennisgeving Ontwerp Omgevingsvergunning 1e fase het bouwen van 8 woningen aan
De Pirk in Vaassen
Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning 1e fase te verlenen voor het bouwen van 8 woningen aan De Pirk in Vaassen, kadastraal
bekend gemeente Vaassen, sectie C, nummers 3493, 3555 en 4263. Het plan is in strijd met het
geldende bestemmingsplan ‘De Pirk Noord’. 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). In de vergadering van 13 december 2018 heeft
de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven ten behoeve van deze
aanvraag.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
BURGERZAKEN
Ambtshalve uitschrijven
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.
Het gaat om:
• P. Luinstra, geboortedatum: 11-04-1964
• A.O. Roemthe, geboortedatum: 15-10-1949
• R.A. Sava, geboortedatum:
28-10-2009
• D. Voorn, geboortedatum:
08-01-1984
• Q.J. de Vries, geboortedatum: 10-05-2000
Bezwaar
Als u het niet eens bent met het besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar
maken. 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. Vermeld hierin uw
naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit én de gronden van het bezwaar.
Op het
internet:
www.epe.nl

Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 maart 2019
gedurende 6 weken alleen op afspraak ter inzage bij de balie van het gemeentehuis in Epe. Maak
hiervoor een afspraak via www.epe.nl/afspraakmaken of bel 14 0578.
Het ontwerp besluit, de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen zijn
tevens te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, via het invullen van de locatie, de naam
van het plan of de plan-ID: NL.IMRO.0232.VAA025DePirk8woonh-OVO1 of door deze link te gebruiken:
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0232.VAA025DePirk8woonh-OVO1
De bronbestanden zijn beschikbaar op:
http://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232. VAA023Heerdtshof -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 het 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
J. Bovendorp van het team Ontwikkeling, afdeling Ruimte, telefoonnummer 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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MELDINGEN, AANVRAGEN EN VERGUNNINGEN PER DORP
MELDINGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Vaassen
• Geerstraat 31: het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het vervangen van een stal
(DOS-2018-068987, 22-2)
INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Emst
• Coöperatieweg 2: het intern verbouwen van
bedrijfsgebouw (84518, 22-2)
Oene
• Boshoekerweg 6-A: het plaatsen van een
dakkapel (84664, 25-2)
• Grote Weteringdijk 14: het plaatsen van
24 zonnepanelen (84697, 25-2)
Epe
• Ballastputweg 8: het kappen van 5 bomen
(84618, 25-2)
• Burgemeester van Walsemlaan 37: het
veranderen van de uitbouw van de woning
(84178, 20-2)
• Gelriaweg 16: het verbouwen van een
bedrijfsgebouw (84145, 20-2)
Vaassen
• Kouwenaarsweg 40: het kappen van 2 bomen
(84548, 25-2)
• Pastoorsweg 62: het bouwen van een garage
(84338, 21-2)

Op het
internet:
www.epe.nl

ONTWERPBESCHIKKING
OMGEVINGSVERGUNNING
Vaassen
• ŹDe Pirk: het bouwen van 8 woningen
(NL.IMRO.0232.VAA025DePirk8woonh-OVO1,
48872, 27-2)
• ŹDorpsstraat 48 t/m 50D en Ter Heerdtspad
2A t/m 10: het bouwen van twee woongebouwen en een bibliotheek (64935, 27-2)
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Emst
• Hanendorperweg 71: het uitbreiden van de
woning (83253, 21-2)
• Kerkhofweg 20: het bouwen van een woning
(80999, 26-2)
Epe
• Ledderweg 10: het verbouwen van de woning
(78114, 22-2)
• Molenweg 70: het kappen van een ruwe berk
(83674, 20-2)
• Norelbosweg 11: het gedeeltelijk verlenen van
het kappen van 10 naaldbomen (78657, 20-2)
• Zuukerenkweg 10: het plaatsen van
40 zonnepanelen in een veldopstelling
(78158, 25-2)
Zienswijze, bezwaar en beroep
Als u het niet eens bent met een (ontwerp)
besluit, dan kunt u binnen zes weken na
terinzagelegging van het besluit een zienswijze
indienen, beroep indienen of bezwaar maken.
Vermeld daarin het volgende:
1. uw naam en adres;
2. de datum van indienen van uw zienswijze,
beroep of bezwaar;
3. het zaaknummer en de dagtekening van het
besluit (staan in de advertentie tussen
haakjes genoemd);
4. de reden waarom u het niet eens bent met
ons besluit.

Tegen ontwerpbesluiten kunt u een zienswijze
indienen. Deze zijn met een Ź gemarkeerd.
Tegen besluiten gemarkeerd met een X, kunt u
beroep indienen. Tegen de overige besluiten kunt
u bezwaar indienen. Let op: u kunt geen
zienswijze, beroep of bezwaar indienen tegen de
publicaties onder ‘Aanvragen omgevingsvergunning’ en ‘Meldingen’ die in deze rubriek
gepubliceerd zijn.

Bezwaar
Uw bezwaarschrift dient u in bij het college van
burgemeester en wethouders van Epe. Online: via
www.epe.nl/bezwaarmaken. Hiervoor logt u in
met uw DigiD (personen) of eHerkenning
(bedrijven). Schriftelijk: stuur uw ondertekende
bezwaarschrift naar Gemeente Epe, t.a.v. het
college van burgemeester en wethouders,
postbus 600, 8160 AP Epe.

Zienswijze Ź
Uw zienswijze dient u in bij het college van
burgemeester en wethouders van Epe.
Mondeling: maak een afspraak via
www.epe.nl/afspraakmaken of bel 14 0578.
Schriftelijk: stuur uw ondertekende zienswijze
naar Gemeente Epe, t.a.v. college van burgemeester en wethouders, Postbus 600,
8160 AP Epe.

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 de rechtbank betalen.
Kijk voor de hoogte van deze kosten op
www.rechtspraak.nl/grifﬁerecht

Beroep X
Uw beroepschrift dient u in bij de rechtbank
Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem. 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
de rechtbank betalen. Kijk voor de hoogte van
deze kosten op www.rechtspraak.nl/grifﬁerecht

Inzage
De ontwerpbeschikkingen, de verleende
omgevingsvergunningen en de aanvragen voor
een omgevingsvergunning worden één dag na
publicatie ter inzage gelegd. Deze zijn alleen op
afspraak in te zien bij de balie in het gemeentehuis te Epe. De balie is hiervoor op maandag,
donderdag en vrijdag geopend van
08:00 – 12:00 uur. En op woensdag van
08:00 – 17:00 uur. Dinsdag is de balie gesloten.
Maak een afspraak via
www.epe.nl/afspraakmaken of bel 14 0578.

