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Regionale energiestrategie in de maak

Verkiezingen Provinciale Staten
De Provinciale Statenverkiezing van 20 maart in de gemeente Epe is goed verlopen.
Bij 21 stembureaus kon gestemd worden. De opkomst in de gemeente Epe was 59,8%.
Tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezing in 2015 was dit 50,0%.
In totaal hebben in de gemeente Epe 15.919 mensen hun stem uitgebracht voor de Provinciale Staten.
De uitslag per partij (op lijstnummer):
Lijstnummer Partij
Stemmen
Percentage
1
VVD
2.258
14,22%
2
CDA
1.904
11,99%
3
D66
814
5,13%
4
SP
690
4,35%
5
PVV
1.073
6,76%
6
PvdA
1.408
8,87%
7
ChristenUnie
1.388
8,74%
8
SGP
867
5,46%
9
GroenLinks
1.478
9,31%
10
Partij voor de Dieren
678
4,27%
11
50Plus
697
4,39%
12
Lokale Partij Gelderland / Code Oranje 193
1,22%
13
Forum voor Democratie
2.212
13,93%
14
Denk
180
1,13%
15
Jezus leeft
36
0,23
U kunt ook de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in de gemeente
Epe per stembureau (processen verbaal) bekijken via www.epe.nl. Meer
informatie over de verkiezingen vindt u ook op www.gldstemt.nl.

Uitslag Waterschapsverkiezingen
In totaal hebben in de gemeente Epe 15.102 mensen hun stem uitgebracht voor de
Waterschapsverkiezingen. De uitslag per partij (op lijstnummer):
Lijstnummer Partij
Stemmen
Percentage
1
VVD
2.497
16,53%
2
CDA
2.194
14,53%
3
ChristenUnie
1.553
10,28%
4
Water Natuurlijk
1.895
12,55%
5
PvdA
1.831
12,12%
6
SGP
973
6,44%
7
Lokaal Waterbeheer
1.738
11,51%
8
AWP (niet politiek, welk deskundig)
976
6,46%
9
50Plus
1.327
8,79
10
Verenigde Senioren Partij
118
0,78
U kunt ook de uitslag van de Waterschapsverkiezingen in de gemeente Epe per stembureau (processen
verbaal) bekijken via www.epe.nl. Meer informatie over de Waterschapsverkiezingen vindt u ook op
www.vallei-veluwe.nl.

De Cleantech Regio, waartoe ook de
gemeente Epe behoort, maakt vaart met het
opstellen van een Regionale Energiestrategie
(RES). Een eerste stap is het vaststellen van
de startnotitie. In de notitie staat welke
partijen meedoen en onderschrijven de
partners de ambities van de Regionale
Energiestrategie en de manier van werken.
Regionale bijdrage aan doelen
Klimaatakkoord
De RES is één van de instrumenten om de doelen
uit het Klimaatakkoord te realiseren. Om deze

Op het
internet:
www.epe.nl

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:
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.

Meer informatie vindt u op
www.cleantechregio.nl.

Nieuw identiteitsbewijs aangevraagd?
Laat het bezorgen: thuis of op het werk. Handig
wanneer u een druk huishouden hebt, buiten de
gemeente werkt of lastig naar het gemeentehuis
kunt komen.
Kijk op www.epe.nl voor meer informatie.

Oefening Orange
Bull, ook bij ’t Harde
Van 1 tot en met 5 april vindt de oefening Orange
Bull plaats. Daarbij zullen twee C-130 Herculessen
drie vluchten per dag maken.
Er wordt primair gevlogen vanaf vliegbasis
Eindhoven. Maar ook de locaties Artillerie
Schietkamp in ’t Harde (ASK), Woensdrecht, De
Kooij, Schaffen (België), De Peel en Twente Airport
worden aangedaan.

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 een warm hart toe aan
deze initiatieven 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.

landelijke afspraken over CO2-reductie te halen, is
regionaal maatwerk nodig. Het Rijk heeft alle
dertig regio’s gevraagd om een RES op te stellen.
Eén van deze regio’s is de Cleantech Regio. Het
opstellen van de Regionale Energiestrategie past
naadloos in de doelen van de Cleantech Regio,
die gaat voor een energieneutrale en circulaire
regio in 2030. De regio zet daarbij onder andere
in op de vermindering van CO2-uitstoot en het
(her)gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Hoe vraag ik subsidie aan en hoeveel
subsidie kunt u 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 telefoonnummer:
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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AGENDA RAADSCOMMISSIES 4 APRIL
Op donderdag 4 april in het gemeentehuis van Epe, vanaf 20:15 uur. De vergaderingen van de
commissie Omgeving en Financiën en de commissie Maatschappij en Bestuur vinden parallel
aan elkaar plaats.

UIT DE RAAD VAN 21 MAART 2019
De raad heeft besloten om:
• in te stemmen met de bestuurlijke samenwerking tussen de besturen van de Stichting
De Onderwijs Alliantie Veluwe en Omstreken, de Stichting Proo en de Stichting Openbaar
Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe.
• de begroting 2019 van de RSG Noordoost-Veluwe goed te keuren.
• geen zienswijze kenbaar te maken op de begroting 2019 aan het bestuur van Stichting Proo
Noord-Veluwe.
• de verordening Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte Gemeente Epe 2019 vast te
stellen.
Vergadering live volgen en terugkijken
Wist u dat u de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie ook live kunt volgen via
internet en ook terug kunt kijken? Kijk op epe.raadsinformatie.nl/live.

19:30 - 20:15 uur: in gesprek met raadsleden
U kunt tijdens een informeel gedeelte van de vergaderingen tussen 19:30 en 20:15 uur in gesprek
gaan met raadsleden over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Wij vragen u zich
48 uur van te voren melden bij de grifﬁer als u wilt praten over een onderwerp dat die avond niet is
geagendeerd. 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 e-mailen naar: grifﬁe@epe.nl.
20:15 uur: start 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.
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 (kamer 103/104) staat op de agenda:
•

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
VERKEER EN VERVOER
•
Verkeersmaatregelen Apeldoornseweg-zuid in Vaassen in concept vastgesteld en
inspraakmogelijkheid
Het college heeft een drietal verkeersmaatregelen op de Apeldoornseweg-zuid in Vaassen in concept
vastgesteld. Deze drie verkeersmaatregelen bestaan uit drie geleiders met oversteekvoorziening voor
langzaam verkeer op de Apeldoornseweg ter hoogte van de Lijsterstraat, Kievitstraat en Fazantstraat.
Doel is het vergroten van de verkeersveiligheid (positief beïnvloeden van de snelheid van het verkeer)
en het verbeteren van de oversteekbaarheid voor ﬁetsers en voetgangers.
Er bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken na publicatie (27 maart 2019) een gemotiveerde
zienswijze in te dienen bij het college, postbus 600, 8160 AP Epe.
De ontwerptekeningen liggen tijdens bovengenoemde periode ter inzage bij de balie in het gemeentehuis te Epe. Wilt u de ontwerptekeningen inzien? Maak dan een afspraak via
www.epe.nl/afspraakmaken of bel 14 0578. Tevens zijn de ontwerptekeningen in te zien via www.epe.nl
onder 'bekendmakingen' en 'verkeer en vervoer'.

Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 Oost-Nederland en het ontwerpVeiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland
De raad wordt voorgesteld geen zienswijzen in te dienen tegen het ontwerp-Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 Oost-Nederland en het ontwerp-Veiligheidsstrategie 2019-2022
Oost-Nederland en het ontwerp-Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 Oost-Nederland en het
ontwerp-Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland voor kennisgeving aan te nemen.
Convenant Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
(MO/BW) Oost-Veluwe
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het Convenant Regionale Samenwerking MO/BW
Oost-Veluwe.

Voor de commissie Omgeving en Financiën (raadzaal) staat op de agenda:
•

Consultatie: Concept startnotitie Regionale Energiestrategie (RES)
De raad wordt geconsulteerd over de concept-startnotitie RES.

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 maart 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.

MELDINGEN, AANVRAGEN EN VERGUNNINGEN PER DORP
MELDINGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Emst
• Hanendorperweg 71: het saneren van diverse
asbesthoudende toepassingen uit een woning
en bijgebouwen en de voorgenomen sloopwerkzaamheden voor uitbreiding van de
woning (DOS-2019-013846, 13-3)
• Stroeteweg 15: het Activiteitenbesluit
milieubeheer voor het beëindigen van een
grond- en materialen depot (DOS-2019021047, 15-3)
Epe
• Buizerdstraat 7: het saneren van de asbesthoudende dorpel uit een woning (DOS-2019021742, 15-3)
• Korte Enkweg 3: het saneren van asbesthoudende randafwerking van een woning
(DOS-2019-013139, 13-3)
Vaassen
• Ganzenebbeweg 4: het saneren van de
asbesthoudende dakbeplating uit een schuur
(DOS-2019-015655, 13-3)
• Potgieterstraat 114 en 116: het saneren van de
asbesthoudende sandwichpanelen uit een
woning (DOS-2019-021600, 13-3)
Op het
internet:
www.epe.nl

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Emst
• Kerkhofweg 21: het bouwen van een woning
(86765, 18-3)
• Korteweg 1: het kappen van 1 boom
(86431, 13-3)
Epe
• Apeldoornseweg 106-A: het bouwen van een
woning (86619, 15-3)
• Burgemeester Van der Feltzlaan 1-A: het
bouwen van een toegangspoort (86390, 13-3)
• Kamperweg 49: het kappen van 6 bomen
(86914, 19-3)
• Mezenweg 1: het kappen van 3 bomen
(86903, 19-3)
• Park Wissel 20: het bouwen van een poort en
een berging (86562, 15-3)
• Rutgershof ongenummerd: het bouwen van een
bedrijfshal met showroom (86772, 18-3)
• Sprengenweg 18: het bouwen van een
veldschuur (86861, 18-3)
• Veldkampweg 15: het (ver)plaatsen van een
pipowagen (86424, 13-3)
Vaassen
• Apeldoornseweg 106-A: het bouwen van een
woning (86619, 15-3)
• Elzenoord 2: het kappen van een boom
(86636, 17-3)

• Elzenoord 12: het kappen van 2 bomen
(86357, 13-3)
• Potgieterstraat 2: het kappen van een boom
(86571, 15-3)
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Emst
• Vaassenseweg 69: het kappen van 2 Amerikaanse eiken, 1 zomereik, 1 Hollandse linde en
1 witte paardenkastanje (91941, 19-3)
Oene
• Weteringdijk 17: het uitbreiden van de
bestaande stal/deel en veranderen in een
woongedeelte en aanvragen huisvesting
2 huishoudens in één woning (81556, 19-3)
Epe
• Burgemeester Renkenlaan 18: het kappen van
2 ﬁjnsparren en 1 berk (80687, 14-3)
• Burgemeester Van der Feltzlaan 1-A: het
kappen van 75 bomen (78421, 14-3)
• Burgemeester Van der Feltzlaan 1-A: het
bouwen van een toegangspoort (86390, 19-3)
• Eper Veste 114: het kappen van 4 ﬁjnsparren
(80735, 13-3)
• XHammerstraat 20: maatwerkvoorschriften
voor het aspect geluid
(DOS-2018-064596,15-3)
• Heerderweg 14: het kappen van 2 berken en
1 appelboom (80674, 14-3)

• Koeweg 17-17: het kappen van een beuk
(80991, 13-3)
• Korte Blekersweg 7: het bouwen van een
woning (81697, 14-3)
• Ofﬁciersweg 80: het kappen van 3 Amerikaanse
eiken, 2 Douglassparren en 11 grove dennen
(81468, 19-3)
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 Ź gemarkeerd. 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.
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MELDINGEN, AANVRAGEN EN VERGUNNINGEN PER DORP
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. De verzenddatum van het besluit staat in
deze advertentie tussen haakjes genoemd.
U kunt uw bezwaarschrift online of per post
indienen. In uw bezwaar legt u uit waarom u het
niet eens bent met het besluit. Online gebruikt u
het formulier ‘bezwaar maken’ op onze website
www.epe.nl. Hiervoor logt u in met uw DigiD
(personen) of eHerkenning (bedrijven). Stuurt u
ons liever een brief, dan moet hierin de volgende

Op het
internet:
www.epe.nl

informatie staan:
- uw naam en adres (en bij voorkeur een
telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar
bent)
- de datum van uw bezwaarschrift
- de beslissing waar u bezwaar tegen maakt
- de reden waarom u het niet eens bent met ons
besluit
Het is belangrijk dat u het bezwaarschrift
ondertekent voor u het verstuurt naar Gemeente
Epe, t.a.v. het college van burgemeester en
wethouders, postbus 600, 8160 AP EPE.
Wilt u meer weten over de procedure als u
bezwaar maakt? Kijk dan op www.epe.nl.

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
alleen op afspraak ter inzage 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.

