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Inloopbijeenkomst maandag 20 mei
voor uitbreidingsplannen VMI
Stempassen op de deurmat
laten zien aan het stembureau. De volmachtstem
kan de gemachtigde alleen tegelijk met zijn eigen
stem uitbrengen. Een onderhandse volmacht kan
tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.

Iedereen die mag stemmen ontvangt deze
week de stempas voor de verkiezingen van
het Europees Parlement. Deze verkiezingen
zijn op donderdag 23 mei aanstaande. Het is
belangrijk dat u als kiezer in de gaten houdt
of u een stempas heeft ontvangen. Zonder
stempas kunt u namelijk niet stemmen.
Stempas kwijt of niet ontvangen?
Heeft u de stempas niet ontvangen of bent u de
stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende
stempas aanvragen via www.epe.nl/verkiezingen.
U vult het formulier in en maakt vervolgens een
afspraak met de gemeente. Zorg ervoor dat het
verzoek uiterlijk vijf dagen voor de dag van de
stemming in het bezit moet zijn van de gemeente
(uiterlijk maandag 20 mei 2019 om 12:00 uur) en
dat u dus ook ruim voor die tijd een afspraak met
de gemeente inplant. Vergeet tijdens deze
afspraak niet uw geldige legitimatiebewijs mee te
nemen. Na deze datum kunt u geen vervangende
stempas meer aanvragen. Dat betekent dat u dan
niet kunt stemmen.
Onderhandse volmacht
U kunt alleen via een onderhandse volmacht
machtigen als de gemachtigde in dezelfde
gemeente woont en stemgerechtigd is voor
dezelfde verkiezing. U vult hiervoor de achterzijde
van de stempas in. Doe dit samen met degene die
u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de door
u gewenste persoon machtigt. U moet deze
persoon naast de stempas ook een kopie van uw
identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet de
gemachtigde, naast het eigen identiteitsbewijs,

Schriftelijke
Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit
dezelfde gemeente of een andere gemeente
machtigen om voor u te stemmen. Het formulier
en de link voor het maken van een afspraak met
de gemeente vindt u op www.epe.nl/verkiezingen.
U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten
het formulier ondertekenen. De gemachtigde
ontvangt een volmachtbewijs, waarmee hij voor u
kan stemmen. U kunt het formulier tot uiterlijk
5 dagen voor de verkiezingsdag indienen. Voor de
verkiezingen van het Europees Parlement op
donderdag 23 mei is dit uiterlijk 20 mei 2019 om
12:00 uur. Elke kiezer mag maximaal twee
volmachten aannemen. Een gemachtigde moet
een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen
stem uitbrengen en u kunt een eenmaal gegeven
volmacht niet meer intrekken.
Stembureau naar keuze
U kunt zelf kiezen in welk stembureau binnen
onze gemeente u wilt stemmen. Op uw stempas
staat wel het adres van een stembureau bij u in
de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te
stemmen. Als het u beter past om bij een ander
stembureau te stemmen dan kan dat. Bijna alle
stembureaus in de gemeente Epe voldoen aan de
nieuwe toegankelijkheidseisen voor minder
validen. Kijk voor meer informatie op www.epe.nl/
verkiezingen.
Let op - belangrijke informatie wijziging
stembureau
Vanwege een groot toernooi is de kantine van
SV Wissel voor deze verkiezingen niet beschikbaar
als stembureau. Gelukkig kunnen we terecht bij
Partyboerderij Vossenberg, Centrumweg 17,
8162 PT Epe.

In gesprek over afvalinzameling op
donderdag 16 mei
Op donderdag 16 mei wordt het
gemeentehuis van Epe omgetoverd tot een
grote huiskamer. In deze huiskamer kunt u
met elkaar, met raadsleden en met
gemeentelijk medewerkers in gesprek over
hoe in de gemeente het afval ingezameld
moet worden. Net als veel inwoners wil de
gemeenteraad werken aan een schoon en
duurzaam Epe. We moeten samen naar
minder afval en ervoor zorgen dat we
waardevolle stoffen hergebruiken en niet
verbranden. Maar hoe? Daar gaan we het
samen over hebben in de huiskamer.
Wanneer: donderdag 16 mei
van 18:00 - 19:30 uur
Waar:
gemeentehuis in Epe (Marktplein 1)
Iedereen van jong tot oud is welkom en krijgt de
kans om tips en adviezen te geven, aanpassingen
voor te stellen of een hele nieuwe manier van
afvalscheiding en -vermindering aan te dragen.
Dit alles leidt tot een advies van bewoners aan de
gemeenteraad.
Op het
internet:
www.epe.nl

Huiskamergesprekken op maandag 13 mei
Een aantal inwoners van de gemeente Epe is
bereid gevonden om hun buren uit te nodigen. In
hun huiskamer gaan zij met elkaar van gedachten

wisselen over de afvalinzameling in de gemeente
Epe. Deze gesprekken zijn op maandag 13 mei.
Helaas kan niet iedereen hierbij zijn, want dat
past niet in de huiskamers. Als u uw gedachten en
ideeën over het inzamelen van afval wilt geven,
kom dan op 16 mei naar het gemeentehuis.
Uitkomsten gesprekken
De uitkomsten van de huiskamergesprekken op
13 mei en de bijeenkomst op 16 mei worden
verwerkt. Deze uitkomsten bespreken we graag
met u op vier bijeenkomsten. U bent daarvoor van
harte welkom op:
• Epe:

maandag 27 mei 2019 in de Eper
Gemeentewoning, Jumbozaal,
aanvang 19.30 uur
• Emst:
maandag 3 juni 2019 in De Hezebrink,
Loobrinkzaal, aanvang 19:30 uur
• Oene:
woensdag 5 juni in het Kulturhus,
aanvang 19:30 uur
• Vaassen: donderdag 6 juni in Bloemfontein,
aanvang 19:30 uur

De VMI heeft plannen om uit te breiden. Een bestemmingsplan is niet voor iedereen een
makkelijk te lezen document. Daarom wordt tijdens de inzageperiode een
inloopbijeenkomst georganiseerd in het
gemeentehuis van Epe.
De inloopbijeenkomst vindt plaats op maandag 20
mei van 19:00 - 21:00 uur.
Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u het ontwerp
bestemmingsplan bekijken. Ook kunt
u vragen stellen aan medewerkers van de
gemeente, de provincie Gelderland en VMI.
Meer informatie is ook te vinden op www.epe.nl.

Ondernemers zetten Epe in de top 10 van
MKB vriendelijkste gemeente

(v.l.n.r.: Hans Valent, voorzitter Ondernemersvereniging Vaassen, wethouder Erik Visser, Martin Lokhorst,
voorzitter Ondernemersvereniging Epe)
Midden- en kleinbedrijf Nederland (MKB)
reikt eens in de twee jaar de prijs voor de
MKB-Vriendelijkste gemeente uit.
Ondernemers spreken zich in dit
grootschalige onderzoek uit over het lokale
ondernemersklimaat. Deze prijs dient als
stimulans voor de gemeenten om zich meer
in te spannen voor het MKB en moet een
beter ondernemersklimaat dichterbij
brengen. Uit het rapport blijkt dat de MKB
vriendelijkheid van de gemeente Epe
aanzienlijk is toegenomen. Van plek 50 naar
17 gestegen en op het gebied van
tevredenheid in rapportcijfers een plek in de
top 10.
Wethouder Erik Visser: “We hebben de afgelopen
jaren fors ingezet op het verbeteren van het
ondernemersklimaat en het versterken van de relatie met ondernemers. Ik ben trots op dit resultaat
en hieruit leiden wij af dat het beleid zijn vruchten
afwerpt en dat we op de goede weg zijn!”
Lokale economische visie
In 2016 is de Economische Visie vastgesteld door
de gemeenteraad. Deze visie is samen met het
bedrijfsleven gemaakt en bevat acties om een
vitaal, slim en uitnodigend ondernemersklimaat te
creëren. Deze acties zijn voor een groot deel door
het bedrijfsleven ingebracht en worden nu
daadwerkelijk uitgevoerd. De wethouder vervolgt:
“Zo denken we na over het verduurzamen van
panden, hebben onze bedrijventerreinen een
Keurmerk Veilig Ondernemen en kan het
Eekterveld worden uitgebreid. Maar we hebben
ook afspraken gemaakt om vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.
Daarnaast wordt in de centra van Epe en Vaassen
onderzocht of er een Bedrijveninvesteringszone
kan worden opgericht en is recent een koopstromenonderzoek uitgevoerd. Sinds 2017 hebben we
ook een Accountmanager Bedrijven. Zij is het
aanspreekpunt voor bedrijven en onderhoudt
directe contacten met het MKB. De lijnen zijn kort
en de drempel is laag. Verder is er veel afstemming en informatie-uitwisseling met vertegenwoordigers uit de industrie en de centra.
Uitgangspunt bij deze overleggen is altijd: hoe
kunnen we het vestigingsklimaat en de aantrek-

kelijkheid van de gemeente Epe nog verder
verbeteren. Daar blijven we gezamenlijk hard aan
werken.”

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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Water besparen!

Aangepaste openingstijden
De feestdagen komen eraan. Dat betekent dat
het gemeentehuis aangepaste openingstijden
heeft. Daarnaast is het gemeentehuis en/of de
balie op een aantal andere dagen deels of
helemaal niet bereikbaar.
Gemeentehuis gesloten in verband met
feestdagen
•
•
•

do. 30 mei (Hemelvaartsdag): het
gemeentehuis is gesloten
vr. 31 mei (dag na Hemelvaartsdag): het
gemeentehuis is gesloten
ma. 10 juni (2e Pinksterdag): het gemeentehuis is gesloten

•

vr. 28 juni 2019 (overgang naar een nieuw
systeem): de receptie is open voor
bezoekers, maar er kunnen geen producten
of diensten worden aangevraagd of
opgehaald. Telefonisch en via WhatsApp
zijn we tussen 08:00 - 17:00 uur gewoon
bereikbaar.

Online dienstverlening
Op de dagen dat we zijn gesloten, kunt u voor
veel producten en diensten wel op onze website
terecht. Bijvoorbeeld:
• voor het melden van overlast of schade;
• voor het maken van een afspraak voor uw
rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs;
• als u een verhuizing wilt doorgeven.

Gemeentehuis deels gesloten in verband
met andere activiteiten
•

Water besparen is nodig, om ook de
generaties na ons te voorzien van
betrouwbaar en betaalbaar drinkwater. Staat
u er wel eens bij stil hoeveel water u per dag
verbruikt? We douchen met drinkwater,
spoelen de wc door met drinkwater en
sproeien de tuin met drinkwater. In totaal gaat
het om zo’n 120 liter (!) per persoon per dag.
Daar valt dus nog wel wat winst te behalen.
Daarom is Vitens een campagne gestart om ons
bewust te maken van ons waterverbruik.
Met onderstaande vijf tips kunnen we dagelijks
gemakkelijk veel drinkwater besparen. En dat is
niet alleen duurzaam, maar ook goed voor de
portemonnee.
1. Douche een minuutje korter
Tijdens een gemiddelde douchebeurt van
8,3 minuten verbruikt u ongeveer 70 liter
drinkwater. Dat is meer dan de helft van het
drinkwater dat u dagelijks gebruikt. Door een
minuut korter te douchen, bespaart u al zo 42,5
liter per persoon per week. Dat is ruim 2200 liter
per jaar! Door een waterbesparende douchekop
te gebruiken, bespaart een gemiddeld huishouden
8500 liter per jaar.
2. Gebruik het gehele jaar door water uit een
regenton
Hoewel driekwart van de Nederlanders een tuin
heeft, gebruikt maar slechts een derde een
regenton. En dat terwijl een kwartier de tuin
sproeien 100 liter water kost. Hemelwater is gratis
en perfect om planten water te geven of de auto
schoon te maken. En wist u dat u er ook uw
ramen mee kunt lappen?

vr. 14 juni 2019 (militaire ceremonie): de
receptie en de balies boven zijn vanaf
12:00 uur gesloten. Telefonisch en via
WhatsApp zijn we tussen 08:00 - 17:00 uur
gewoon bereikbaar.

Toegang tot Mijn Epe veiligstellen
Om in te loggen op Mijn Epe maakt u
gebruik van DigiD. Om dat veilig te kunnen
blijven doen, vernieuwt DigiD binnenkort de
beveiligingscertiﬁcaten. Wat betekent dat
voor u?
Als uw besturingssysteem verouderd is
Op 11 juni vervangt DigiD de certiﬁcaten om de
inlogschermen en digid.nl beter te beveiligen.
Gebruikt u een verouderd besturingssysteem, dan
wordt dat mogelijk niet meer ondersteund door
de nieuwe certiﬁcaten. Is dat het geval, dan kunt
u al vanaf 13 mei niet meer inloggen op Mijn
Epe.

Meer informatie
In het nieuwsbericht op www.epe.nl vindt u meer
informatie over de eisen voor
het besturingssysteem. Ook
leest u daar hoe u kunt
controleren of uw besturingssysteem en software aan deze
eisen voldoen.

5. Vervang lekkende en druppelende kranen
U verwacht het misschien niet, maar een lekkende
kraan kost soms wel duizenden liters per jaar.
Flinke waterverspilling dus! U kunt veel water
besparen door oude kranen te vervangen. En bent
u dan toch bezig? Kies voor een mengkraan met
een energie- en waterbesparende functie.
(Bron: Vitens)

Op donderdag 23 mei in het gemeentehuis van Epe, vanaf 19.30 uur. U bent van harte welkom
om deze vergadering bij te wonen. Voor deze vergadering zijn de volgende punten geagendeerd:
•

•

•

•

•

De eikenprocessierups komt voor in
eikenbomen. Het is de rups van een
nachtvlinder. Deze eikenprocessierups
scheidt kleine, pijlvormige brandhaartjes af.
Met het blote oog zijn deze niet te zien. Deze
brandhaartjes kunnen klachten veroorzaken
als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of
aan de luchtwegen. Om de overlast van de
eikenprocessierups zo veel mogelijk te
beperken, bestrijdt de gemeente deze
rupsen. Preventief en actief. Axent Groen
gaat hier de komende weken mee aan de
slag.

gebeurt op plaatsen waar de plaagdruk hoog is
en waar mensen het risico lopen met de rups in
contact te komen.

•

Eikenprocessierups bij u in de buurt?
Heeft u last van eikenprocessierupsen in een
gemeentelijke boom bij u in de buurt? Meld dit
dan bij de gemeente via telefoonnummer 14
0578. Gaat het om een particuliere boom? Dan
bent u als eigenaar zelf verantwoordelijk voor de
bestrijding van deze eikenprocessierups.

•

Actieve bestrijding eikenprocessierups
Op de locaties waar niet gespoten wordt en later
toch overlast ontstaat, bestrijden we de rups door
deze weg te zuigen. Deze actieve bestrijding

4. Draai de kraan dicht tijdens het
tandenpoetsen
Laat i ook tijdens het tandenpoetsen de kraan
lopen? Zonde van al dat kostbare drinkwater dat
gewoon wegloopt, zonder dat u het nodig hebt.
Wanneer u zo twee minuten uw tanden poetst,
spoelt u meer dan 40 liter water per keer door de
gootsteen. Door de kraan even dicht te draaien,
bespaart u dus enorme hoeveelheden water.

RAADSVERGADERING 23 MEI 2019

Bestrijding eikenprocessierups

Preventieve bestrijding eikenprocessierups
Op het moment dat de bladontwikkeling van de
boom en de rups in volle gang zijn, starten we
met het bespuiten van bomen in gebieden waar
de meeste overlast wordt verwacht. Dit doen we
24 uur per dag en met een biologisch bestrijdingsmiddel dat alleen de rupsen doodt.
Op het
internet:
www.epe.nl

Uw software updaten
Is uw software verouderd, dan krijgt u vanaf
13 mei een melding van DigiD, met het verzoek
uw software te updaten. Als u vanaf 11 juni nog
steeds verouderde software gebruikt, krijgt u een
foutmelding in beeld. U kunt dus alleen inloggen
op Mijn Epe als uw software up-to-date is.

3. Gebruik de spoelonderbreker van de wc
Een derde van de Nederlanders gebruikt nooit de
spoelonderbreker van de wc. Dagelijks gebruiken
we ongeveer 20 liter water om de wc door te
spoelen. Door de juiste spoelknop op het juiste
moment te gebruiken, bespaart u ongeveer de
helft. Vervang oude wc's, want een nieuwe wc
heeft een kleiner reservoir.

•

•

•

Amendement: 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
Hamerstuk: Wijziging huisvestingsverordening
De raad wordt voorgesteld de verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Epe
2015 (1ste wijziging) voor 1 juli 2019 vast te stellen en zo de geldigheid van de Huisvestingsverordening te verlengen totdat een nieuwe Huisvestingsverordening vast te stellen.
Concept-begroting GGD NOG 2020
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de conceptprogrammabegroting GGD NOG 2020 en
geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze op de begroting aan GGD-NOG te
zenden.
Verordening percentageregeling
De raad wordt voorgesteld de verordening Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte Gemeente
Epe 2011 in te trekken
Wijziging APV - toevoegen artikel woonoverlast
De raad wordt voorgesteld de verordening tot wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening
(APV) (8e wijziging) vast te stellen.
Concept begrotingswijziging 2019 en concept programmabegroting 2020-2023 VNOG
De raad wordt voorgesteld gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten
aanzien van de concept begrotingswijziging 2019 en de concept Programmabegroting 2020-2023
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
Woonagenda gemeente Epe 2019-2023, MIJN THUIS
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met De Woonagenda gemeente Epe 2019-2023, MIJN THUIS,
inhoudende dat:
- de uitgangspunten uit de agenda worden onderschreven;
- de thema's uit de agenda het beleid voor de komende jaren markeert;
Reglementen van orde voor raad en raadscommissies
De raad wordt voorgesteld de Reglementen van orde voor de vergaderingen van de raad en de
raadscommissies vast te stellen.
Rechtspositie raads- en commissieleden 2019
De raad wordt voorgesteld de verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Epe 2019
vast te stellen
Benoeming grifﬁer
De raad wordt voorgesteld de huidige grifﬁer eervol ontslag te verlenen en mevrouw J. KattenbergKamphuis per 1 juni 2019 als grifﬁer te benoemen. Mevrouw H. Hartkamp wordt voor 8 uur per week
benoemd als loco-grifﬁer.

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 15 mei 2019 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.
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BURGERZAKEN

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
KENNISGEVING VERLENGEN PROCEDURETERMIJN
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende
aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing
is, met zes weken heeft verlengd.
Bedrijf
Locatie
Activiteit
Voor
Aanvraagdatum
Verzenddatum
Zaaknummer

: 27B09 - Legerplaats bij Oldebroek
: Eperweg 149, 8084 HE ’T Harde (gemeente Elburg)
: Bouwen
: Nieuwbouw van een Shoothuis Lpl. Oldebroek
: 19 maart 2019
: 7 mei 2019
: 2019/0532

Ambtshalve uitschrijven
Uit onderzoek van gemeente Epe 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.
Naam: G. van Limburg Geboortedatum:
Naam: S.A. Veeris Geboortedatum:
Naam: M. Piotrowska Geboortedatum:
Naam: C.R. Bossinade Geboortedatum:

01-05-1971
19-04-1979
21-09-1998
06-01-2000

Bezwaar
Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u binnen zes weken na terinzagelegging van het
besluit bezwaar maken. Vermeld daarin het volgende:
• uw naam en adres;
• de datum van indienen van uw zienswijze, beroep of bezwaar;
• dagtekening, kenmerk en/of omschrijving van het besluit;
• de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit.
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.

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben
genomen, wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaar kenbaar te maken.
Inlichtingen
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact

MELDINGEN, AANVRAGEN EN VERGUNNINGEN PER DORP
MELDINGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Emst
•
Brinkerweg 25: het saneren van het
asbesthoudende dakbeschot uit een woning
en golfplaten uit een schuur
(DOS-2019-037011, 1-5)
•
Coöperatieweg 2: het interne verbouwing
van gebouw 4 en de totaalsloop van
gebouw 6, de woning (DOS-2019-018429,
1-5)
Epe
•
Heerderweg 24: het brandveilig gebruiken
van het gehele pand (91347, 1-5)
•
Kwartelweg 14: het saneren van de
asbesthoudende golfplaten uit een schuur
(DOS-2019-037223, 1-5)
•
Notenweg 10: het saneren van diverse
asbesthoudende toepassingen uit een
woning/schuur (DOS-2019-030335, 1-5)
INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Emst
•
Oranjeweg 59-I: het bouwen van een
woning (91485, 1-5)
Oene
•
Ooster Oenerweg 17: het uitbreiden van
een bijgebouw en het bouwen van
bijgebouwen (92074, 7-5)
Epe
•
Gagelstraat 13: het saneren van de
asbesthoudende restanten plaatmateriaal
uit een woning (DOS-2019-035105, 1-5)
•
Lohuizerveenweg 17: het wijzigen van de
situatie voor bouwen paardenbak
(91935, 6-5)
•
Rondeweg 1: het plaatsen van een
mantelzorgwoning (91623, 2-5)
•
Vegtelarijweg 9: het plaatsen van veranda
(91759, 3-5)
Op het
internet:
www.epe.nl

Vaassen
•
Elzenoord 36: het kappen van een
dennenboom (91516, 1-5)
•
Gatherweg 36: het bouwen van een
agrarisch bedrijfsgebouw (91545, 2-5)
•
Vuurdoornstraat 276: het realiseren van
8 woningen in een bestaand kantoorpand
(92089, 7-5)
INTREKKING AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
Vaassen
•
Vulcanusweg 15: het vergroten van de
woning door middel van het plaatsen van
een dakkapel op de zijgevel (85001, 6-5)
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Epe
•
Abraham Kuyperstraat 7: het vervangen van
kozijnen (88987, 1-5)
•
Rutgershof 9: het bouwen van een
bedrijfsgebouw (86772, 6-5)
•
Schietbaanweg 6: het wijzigen van de
situering van de stal (89890, 1-5)
Vaassen
•
Berkenoord 139: het plaatsen van een
dakkapel (90318, 6-5)

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
van 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. 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 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.

