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Gezocht: energiecoaches (vrijwilligers)
Ben je begaan met het milieu? Vind je het
leuk om mensen te helpen? En heb je tijd en
energie? Dan zoekt de gemeente Epe jou!

Online platform voor veilige communicatie over zorg

Al meer dan 500 inwoners gebruiken
OZOverbindzorg
OZOverbindzorg is een online platform
voor communicatie over zorg. Sinds begin
dit jaar kunnen kwetsbare inwoners
van de gemeenten Apeldoorn, Epe en
Brummen het gebruiken. Via dit online
communicatieplatform kunnen zij eenvoudig,
efﬁciënt en veilig communiceren met
betrokken hulp- en zorgverleners en met
mantelzorgers. Inmiddels maken in totaal al
meer dan 500 inwoners ervan gebruik.
Zorgvrager bepaalt zelf
Zorgvragende inwoners bepalen zelf wie toegang
krijgt tot OZOverbindzorg. Ze stellen zo hun eigen
online zorgnetwerk samen. OZOverbindzorg
vormt dan één centrale plek voor alle betrokken
hulp- en zorgverleners, rondom de zorgvrager. Alle
betrokkenen, inclusief de zorgvrager, kunnen
gemakkelijk contact leggen, overleggen, vragen
stellen of opmerkingen plaatsen.
Impuls
In de gemeenten Apeldoorn en Epe en in het dorp
Eerbeek gaan alle huisartsen, talrijke zorgorganisaties en de gemeenten werken met OZOverbindzorg.
In de komende periode krijgt dit initiatief in Epe en
Eerbeek een impuls. Dan krijgen de huisartsen een
training in werken met OZOverbindzorg.
Uniek
OZOverbindzorg wordt in andere delen van ons
land al succesvol ingezet. De aanpak in de

Jouw proﬁel
Wij hebben de volgende wensen:
• Opleidingsniveau mbo/hbo
• Goede gespreksvaardigheden
• Brede algemene ontwikkeling
• Tenminste een halve dag per week beschikbaar
voor huisbezoeken (2 bezoeken per week)
• Woonachtig in de gemeente Epe.
gemeenten Apeldoorn, Epe en Eerbeek is wel
uniek door de schaalgrootte. Huisartsen,
mantelzorgers, thuiszorg, GGZ- en andere zorg- of
ondersteunende organisaties kunnen allemaal op
dezelfde wijze met elkaar communiceren.
Samenwerking wordt gemakkelijker. Indien nodig
kan de ondersteuning van inwoners tijdig worden
aangepast. Zorgvragende inwoners, zoals
ouderen, mensen met een psychische kwetsbaarheid of licht verstandelijke beperking kunnen zo
langer thuis blijven wonen. Met OZOverbindzorg
weten zij zich dagelijks gesteund.
Deelname
Wilt u ook gebruik maken van OZOverbindzorg?
Meld u dan aan via www.ozoverbindzorg.nl.
Heeft u hulp nodig bij het aanmelden? Dan kunt u
hiervoor terecht bij Korak Herstelplein OostVeluwe, Jean Monnetpark 77 in Apeldoorn.
Kijk hiervoor op www.korak.nl.

Verzilver uw Dak-programma biedt kansen
voor zonne-energie projecten bij bedrijven
Het programma Verzilver uw Dak biedt
ondernemers makkelijk en gratis advies over
de mogelijkheden rondom zonne-energie.
Ook ondernemers die al een SDE+-subsidie
hebben aangevraagd, kunnen proﬁteren van
dit programma. Zonne-energie betekent vaak
een ﬂinke energiebesparing. Gunstig voor
het milieu én de ondernemer.
Zonnig voordeel
Zonnepanelen brengen de energierekening direct
omlaag. Subsidies en regelingen maken het
plaatsen van zonnepanelen ﬁnancieel aantrekkelijk.
Het programma Verzilver uw Dak is hiervan een
voorbeeld. Dit is een programma van de provincie,
de Taskforce Zonne-energie en een extern adviesbureau. Verzilver uw Dak biedt ondernemers gratis
advies en hulp. Allereerst om uit te vinden welke
mogelijkheden voor zonnepanelen er zijn.
Ondernemers kunnen ook hulp krijgen bij hun
exploitatiebegroting of bij de inventarisatie van
mogelijke subsidies voor de onderneming.

Op het
internet:
www.epe.nl

Daken bieden kansen
Het afgelopen jaar is het aantal zonnepanelen bij
ondernemers in Epe toegenomen. Anne ten
Brummelhuis van de Taskforce Zonne-energie:
“We zien echter ook dat een groot deel van de
daken nog onbenut is. Die kansen willen we ook
graag benutten. In het najaar kunnen bedrijven
weer een SDE+-subsidie aanvragen. Het zou mooi
zijn wanneer zoveel mogelijk bedrijven deze
mooie kans grijpen.”
Voucherregeling Groeiversneller Zon
Naast het programma Verzilver uw Dak lanceert
de provincie Gelderland ook de voucherregeling

De functie
Energie besparen. Dat begint thuis. Maar waar
moet je beginnen? Als energiecoach weet jij dat
precies. Je gaat met woningeigenaren en huurders
in gesprek, inventariseert hun wensen en geeft
besparingstips. Ook help je mensen met
vervolgstappen die ze kunnen nemen en bespreek
je de mogelijkheden voor subsidies. Je wordt
energiecoach op vrijwillige basis en ontvangt een
vrijwilligersvergoeding.

Groeiversneller Zon. Deze regeling is bedoeld voor
bedrijven die al een stap verder zijn en al een
SDE+-subsidie hebben of binnenkort gaan
aanvragen. Met de regeling kan de ondernemer
ﬁnancieel of technisch advies inhuren. De regeling
voorziet in maximaal 50% van het totaalbedrag.
Het minimum voucherbedrag is € 1.000,- en het
maximum € 5.000,-.
Ontbijtsessie zonnepanelen
De SDE+-subsidie kunt u 2 keer per jaar
aangevragen. De tweede ronde is in het najaar
van 2019. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor zonnepanelen of de SDE+-subsidie bij
uw onderneming? Op dinsdag 3 september geven
we graag meer informatie tijdens de Ontbijtsessie
Zonnepanelen. U bent van 08:00 – 09:30 uur
welkom op het gemeentehuis van Epe, inloop
vanaf 07:30 uur.
Iets voor u?
Aanmelden voor het Verzilver uw Dak-programma
kan bij Evelien Hennekens, Taskforce Zonneenergie) via zon@ovij.nl. Meer informatie kunt u
vinden op www.taskforcezon.nl/verzilver-uw-dak.

Ons aanbod
Je krijgt er veel voor terug: een opleiding, een
nieuw sociaal netwerk met andere energiecoaches uit de regio Epe, een enthousiast team van
begeleiders en regelmatige bijeenkomsten over
een boeiend onderwerp. Het geeft je vast veel
(nieuwe) energie! Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding en je kunt je reiskosten declareren. De
dagen en tijden waarop je als energiecoach werkt,
worden in onderling overleg bepaald. Met jouw
bijdrage werk je bovendien mee aan een betere
leefomgeving, dicht bij huis.

Lezing
Kunst als recept
Op woensdag 14 augustus geeft kunstenaar
Wim Zwijsen in De Ring een lezing over de
betekenis van kunst en het maakproces. De
lezing is gratis en begint om 19:30 uur.
Zacht en nieuw
Tijdens de lezing Kunst als recept geeft Wim
Zwijsen zijn visie op kunst. Het werk van Helma
van Kleinwee komt daarbij zeker aan bod. Zij
plaatst haar werk vaak in een maatschappelijke
context. Van Kleinwee werkt met zachte
materialen als wol en katoen. Ook bespreekt
Zwijsen verschillende architecten. Hij plaatst hen
en hun gebouwen in een nieuwe wereld.
Boeiende verteller
Wim Zwijsen werd in 2003 genomineerd voor de
Kunst- en Cultuurprijs. In zijn woonplaats Hoorn is
hij een bekende persoonlijkheid. Zijn werk is nu te
zien in De Ring. Zijn objecten en wandschilderingen kenmerken zich door de frisse kleuren. Ook
het hergebruik van oude elementen uit bijvoorbeeld de elektrotechniek is typerend voor zijn
werk. Zwijsen staat te boek als een boeiende
verteller.
Informatie
De Ring is te vinden in het gemeentehuis van Epe,
Marktplein 1. Meer informatie vindt u op
www.deringeepe.nl en op www.galeriezwijsen.nl.

De opleiding
Je krijgt een opleiding van 3 dagen. Tijdens de
opleiding staan gesprekstechnieken en communicatieve vaardigheden centraal. Je krijgt een
overzicht van de technische aspecten rondom
energiebesparing. Je leert naar welke lokale
netwerken je kunt doorverwijzen en je ontdekt de
mogelijkheden van het energieloket van de
gemeente Epe. De energieadviseur van het
energieloket is beschikbaar voor vragen en zal je
begeleiden bij de eerste gesprekken. De opleiding
vindt plaats op 3, 4 en 10 september en is
verplicht. Na de opleiding start je in oktober,
onder goede begeleiding, als energiecoach.
Solliciteren?
E-mail vóór 19 augustus je cv en motivatie naar
Bart Mulder: bart.mulder@epe.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van
26 augustus 2019. In verband met de vakantieperiode ontvang je mogelijk pas na 18 augustus
een ontvangstbevestiging en/of uitnodiging voor
een gesprek.
Vragen?
Heb je vragen over de rol als energiecoach? Neem
dan contact op met een medewerker van de
afdeling Ruimte via 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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Kennisgeving Ontwerp Omgevingsvergunning 1e fase t.b.v. het bouwen van een woning op
het perceel Enkweg 1 in Epe (24-07-2019)
Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning op het perceel Enkweg 1 in Epe, kadastraal bekend
gemeente Epe en Oene, sectie U, nummer 8310. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan
“Epe Zuid”. 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).

Bijen- en honingmarkt woensdag
7 augustus
Voor kinderen
De ‘Schminkerie’ tovert kinderen om tot bijtjes.
Liever een imker dan een bij? In een imkerpak uit
de verkleedkist voelt elk kind zich even een echte
imker. Bij de kijkkast kunnen de kinderen een
bijenvolk bekijken. Gelukkig zit er een veilige
glasplaat voor. Imkers leggen uit welke bij de
koningin is, hoe je een dar herkent en waar de
honing en het stuifmeel te vinden zijn. De
kinderen kunnen met zelfgemaakte bijenwaskaarsen naar huis.
Op woensdag 7 augustus aanstaande
organiseert de Imkervereniging Epe voor de
67e keer de jaarlijkse Bijen- en honingmarkt.
De gratis bijen- en honingmarkt is van
08:30-13:30 uur in Epe, op de grens van het
Marktplein en het Sint Martinusplein.
Wethouder Erik Visser verricht om 10:00 uur
de ofﬁciële opening.
Het belang van de bij
Op de bijen-informatiemarkt kunt u zich laten
bijpraten over het belang van de bij. Bijen zorgen
voor bestuiving van gewassen. Zo dragen ze bij
aan onze voedselvoorziening. Imkers van
imkervereniging De Imme beantwoorden graag
uw vragen over bijen en honing, drachtplanten en
bomen en over bijenhouden.

Bijenhandel
Voor de imker was begin augustus traditiegetrouw de tijd om bijenvolken te verhandelen. Een
uitgelezen moment om overcomplete bijenvolken
te verkopen. Of om een bijenvolk aan te schaffen
en daarmee naar de heide af te reizen. Op de
bijen- en honingmarkt in Epe gebeurt het nog,
ook al is deze traditionele handel tegenwoordig
beperkt. Imkers van Bijenhoudersvereniging De
Imme uit Epe en haar buurverenigingen zijn
present.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Miriam Aukes, via 06-41974065,
aaukes11@kpnplanet.nl

Demonstraties en imkercafé
Er zijn demonstraties van ambachten, zoals
korfvlechten en pottenbakken. De gemaakte
producten zijn te koop. Bij andere kramen kunt u
honing kopen, vooral van Nederlandse oorsprong
en makelij. Ook vindt u er imkerbenodigdheden.
Verder zijn er kramen met natuurinformatie,
streekproducten en bijenplanten. Het Imkercafé is
het trefpunt voor kofﬁe en thee en een gezellig
(imker)praatje.

Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en de overige
bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 juli 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage
in de Publiekswinkel van het gemeentehuis van Epe. U kunt een afspraak maken om de stukken daar in
te zien.
Het ontwerp besluit en de ruimtelijke onderbouwing zijn tevens te raadplegen op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl, via het invullen van de locatie, de naam van het plan of het plan-ID-nummer:
NL.IMRO.0232.EPE032Enkweg1-OVO1 of door deze link te gebruiken:
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0232.EPE032Enkweg1-OVO1
De bronbestanden zijn beschikbaar op:
http://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.EPE032Enkweg1-OVO1
Reageren?
Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over de
aanvraag en de ontwerpbesluiten naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze (geen e-mail) richt u
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.
Ter inzage ontwerp wijzigingsplan Jagtlustweg 17 Epe
U kunt het vastgestelde 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.BG075jagtlustweg17-OWP1, of deze link gebruiken:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0232.BG075jagtlustweg17-OWP1
De bronbestanden zijn beschikbaar op:
http://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.BG075jagtlustweg17-OWP1
Gedurende de bovengenoemde periode ligt het ontwerp wijzigingsplan op afspraak voor een ieder ter
inzage bij het omgevingsloket in het gemeentehuis in Epe. Het ontwerp wijzigingsplan is ook in te zien
via www.epe.nl onder Bouwen en Wonen.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
BESTEMMINGSPLANNEN ONHERROEPELIJK
PLANOLOGIE, BOUWEN EN WONEN
Ontwerp wijzigingsplan Jagtlustweg 17 Epe
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van donderdag 25 juli 2019 gedurende 6
weken ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan Jagtlustweg 17 Epe.
Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling om de bestemming van het
perceel plaatselijk bekend Jagtlustweg 17 in Epe te wijzigen van Agrarisch naar Wonen.
Ter inzage
U kunt het ontwerp wijzigingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op de
knop ’plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het wijzigingsplan 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.BG075jagtlustweg17-OWP1, of deze link gebruiken:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0232.BG075jagtlustweg17-OWP1
De bronbestanden zijn beschikbaar op:
http://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.BG075jagtlustweg17-OWP1
Gedurende de bovengenoemde periode ligt het ontwerp wijzigingsplan op afspraak voor een ieder ter
inzage bij het omgevingsloket in het gemeentehuis in Epe. Het ontwerp wijzigingsplan is ook in te zien
via www.epe.nl onder Bouwen en Wonen.

Op het
internet:
www.epe.nl

Reageren?
Belanghebbenden kunnen tijdens de bovengenoemde periode van 6 weken schriftelijk of mondeling
een zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u van maandag t/m donderdag tussen 9:00 uur en 12:30 uur een afspraak maken met
mevrouw T. Olieman, Afdeling Ruimte, Team Ontwikkeling (telefoonnummer 14 0578).
Epe, 24 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat de volgende bestemmingsplannen onherroepelijk zijn geworden.
Bestemmingsplan Buitengebied Epe, Herstelplan 2018
NL.IMRO.0232.BG069BuitengebiedH-VBP1
Het bestemmingsplan Buitengebied Epe, Herstelplan 2018 bevat een actuele planologisch juridische
regeling voor die onderdelen van het bestemmingsplan Buitengebied die vernietigd zijn door de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens bevat het bestemmingsplan enkele
ambtshalve aanpassingen. In hoofdstuk 2 van de toelichting vindt u een toelichting op de diverse
onderdelen van het bestemmingsplan.
Het vastgestelde bestemmingsplan heeft met ingang van 14 februari 2019 6 weken voor een ieder ter inzage
gelegen. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is een beroep ingesteld bij de Raad van State. Dat
beroep is ingetrokken. Het bestemmingsplan is daarmee per 1 mei 2019 onherroepelijk geworden.
Vaststelling Wijzigingsplan Elspeterweg 53 Vaassen
NL.IMRO.0232.BG072Elspeterweg53-VWP1
Het vastgestelde wijzigingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling om de bestemming van
het perceel plaatselijk bekend Elspeterweg 53 te Vaassen te wijzigen van Maatschappelijk naar Wonen.
Het vastgestelde wijzigingsplan heeft met ingang van 5 juni 2019 6 weken voor een ieder ter inzage
gelegen. Tegen de vaststelling van het wijzigingsplan is geen beroep ingesteld bij de Raad van State.
Het wijzigingsplan is daarmee per 18 juli 2019 onherroepelijk geworden.
Ter inzage
U kunt de onherroepelijke bestemmingsplannen 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.
De onherroepelijke bestemmingsplannen liggen op afspraak permanent voor een ieder ter inzage bij het
omgevingsloket in het gemeentehuis in Epe. De bestemmingsplannen zijn ook in te zien via www.epe.nl
onder Bouwen en Wonen.
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BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN
Concept-beleidsregel Aanpak woonoverlast Veluwe Noord opengesteld voor inspraak
(31-07-2019)
In 2019 is in de APV een artikel opgenomen dat de burgemeester een extra bevoegdheid geeft tot het
optreden in het geval van woonoverlast. In deze concept-beleidsregel staat beschreven op welke wijze
deze bevoegdheid door de burgemeester wordt toegepast.

RECTIFICATIE
Rectiﬁcatie Ontwerp wijzigingsplan Jagtlustweg 17 Epe (31-07-2019)
Vorige week hebben wij dit bestemmingsplan gepubliceerd. De links deden het helaas niet bij deze
publicatie. Nu alsnog de publicatie met de juiste links.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van donderdag 25 juli 2019 gedurende
6 weken ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan Jagtlustweg 17 Epe.
Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling om de bestemming van het
perceel plaatselijk bekend Jagtlustweg 17 in Epe te wijzigen van Agrarisch naar Wonen.
Reageren?
Belanghebbenden kunnen tijdens de bovengenoemde periode van 6 weken schriftelijk of mondeling een
zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u op maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur een afspraak maken met
mevrouw T. Olieman, Afdeling Ruimte, Team Ontwikkeling (telefoonnummer 14 0578).

Inspraak beleidsregel aanpak woonoverlast Veluwe Noord
Wilt u ons laten weten wat u ervan vindt? U kunt uw zienswijze geven van 31 juli 2019 t/mt 17 september 2019. De binnengekomen zienswijzen worden betrokken bij de uiteindelijke besluitvorming.

VERKEER EN VERVOER
Verkeersbesluit 'éénzijdig verbod om stil te staan aan de Holthuijzenstede'
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het verkeersbesluit 'éénzijdig verbod om stil te staan
aan de Holthuijzenstede vanaf de haaksparkeervakken tot aan de Langestede in Vaassen (aan de zijde
van de basisschool)' deﬁnitief hebben vastgesteld.
U kunt binnen 6 weken na publicatie (31 juli 2019) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons
college (Postbus 600, 8160 AP, Epe). Ook kunt u bij de voorzieningenrechter in Arnhem (Postbus 9030,
6800 EM, Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.
Het verkeersbesluit ligt tijdens bovengenoemde periode ter inzage bij de balie in het gemeentehuis in
Epe. Wilt u het verkeersbesluit inzien? Maak dan een afspraak via www.epe.nl/afspraakmaken of bel
14 0578. Ook kunt u het verkeersbesluit digitaal inzien via www.epe.nl onder 'bekendmakingen' en
'verkeer en vervoer'.

MELDINGEN, AANVRAGEN EN VERGUNNINGEN PER DORP
MELDINGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Epe
• J. van Oldenbarneveltstraat 10: het saneren
van de asbesthoudende onderlaag uit een
woning (DOS-2019-057943, 19-7)
• Lange Veenteweg 19: het asbest saneren in
verband met renovatiewerkzaamheden in
een bedrijfsgebouw, gebouw 2 (DOS-2019031978, 19-7)
Vaassen
• Apeldoornseweg 37: het saneren van
restanten asbesthoudend plaatmateriaal op
het maaiveld (DOS-2019-051192, 19-7)
• Isendoornweg 6: het saneren van de
asbesthoudende golfplaten uit een
kapschuur, restanten asbesthoudende
golfplaten en de sloop van deze kapschuur
(DOS-2019-058491, 19-7)
INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Emst
• Langeweg 28-I: het verbouwen van de
woning en het kappen van 1 boom
(99439, 19-7)
Epe
• Heerderweg 7: het kappen van 2 bomen
(99474, 21-7)
• Lichtmis 2: het verwijderen van een
draagmuur in de woning (99451, 19-7)
• Oenerweg 2: het bouwen van een ontwateringsgebouw (99277, 17-7)
• Ofﬁciersweg 86: het bouwen van een
12 persoons bungalow (99398, 18-7)
• Oude Wisselseweg 61: het vervangen en
vergroten van dakkapel en het vervangen
van raamkozijn naar kozijn met openslaande
deuren (99469, 21-7)
• Rutgershof 5: het tijdelijk gebruik van een
nieuw bedrijfsgebouw (99215, 17-7)
• Sprengenweg 12: het bouwen van een
woning (99456, 19-7)
• Weteringdijk 35: het bouwen van een
bijgebouw ( 99481, 21-7)
• Willem Tellstraat 17: het uitbreiden van een
Medisch Centrum (99499, 22-7)
Op het
internet:
www.epe.nl

Oene
• Bremensallee 12: het plaatsen van een
tuinhuis (99444, 19-7)
• Deventerweg 9: het plaatsen van een
tussenvloer in de bedrijfsruimte
(99466, 20-7)
Vaassen
• Berkensingel 4: het kappen van 2 bomen
(99306, 18-7)
• Welgelegenweg 17: het bouwen van
dakopbouw woning (99424, 19-7)
• Deventerstraat 3: het uitbreiden van de
woning (99412, 19-7)
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Epe
• Hammerstraat 40: het bouwen van een
tijdelijke romney loods en het plaatsen van
een extractie-installatie en het veranderen
(milieuneutraal) van een inrichting
(DOS-2019-050673, 23-7)
• XVerbindingsweg 20: het stellen van
maatwerkvoorschriften aan het aspect geluid
(DOS-2019-039581, 19-7)
Oene
• Kloosterallee 22: het uitbreiden van de
woning met een tuinkamer (98102, 18-7)
Vaassen
• Geerstraat 27: het bouwen van een
caravanstalling met werktuigenberging en
het aanleggen van een inrit (90873, 18-7)
• Jonasweg 38: het plaatsen van hekwerk en
het maken van een entresolvloer
(95226, 18-7)
• Slijkhuisstraat 4: het verlengen van de
instandhoudingstermijn van een tijdelijke
woonunit (98133, 18-7)

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. 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.

