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Van landbouwfolie tot luiers: niet bij PMD!

Opstapregeling biedt zorgcliënten kans
op zelfstandig wonen

De 3 gemeenten Epe, Hattem en Heerde en
woningcorporatie Triada hebben een
Opstapregeling ontwikkeld. Ze sloegen
daarvoor de handen ineen met meerdere
zorginstellingen. De regeling biedt
zorgcliënten de kans zelfstandig te wonen.
Ze krijgen daarbij goede begeleiding.
Huurcontract
Via de Opstapregeling krijgt de zorgcliënt van
Triada een tijdelijk huurcontract voor hoogstens
2 jaar. Er moet dan wel een huurwoning
beschikbaar zijn. Bij het tijdelijk huurcontract
geeft de gemeente een indicatie voor zorgbegeleiding af. Dat is begeleiding voor een aantal uren
per week. Elk half jaar evalueert Triada samen met
de bewoner en diens hulpverlener en de
betrokken gemeente hoe het gaat. Als het goed

gaat krijgt de bewoner een huurcontract voor
onbepaalde tijd. De zorgcliënt vraagt de
Opstapregeling samen met de hulpverlener aan.
Ondersteuning
Wethouder Lia de Waard-Oudesluijs van de
gemeente Epe: “De Opstapregeling biedt
zorgcliënten de kans zelfstandig te wonen
wanneer ze daaraan toe zijn. We denken met de
Opstapregeling een goed format voor deze
doelgroep te hebben ontwikkeld. De regeling
biedt hun echt ondersteuning bij de overstap van
een verblijf in een zorginstelling naar zelfstandig
wonen in de wijk.”
Meer informatie over de regeling en de aanvraagprocedure is te vinden op
www.epe.nl/opstapregeling.

Feestje voor

Samen

Verenigingen

De nieuwe Subsidieregeling Jeugd gaat in op 1 september 2019.
Een unieke regeling voor sterkere verenigingen én meer
ontwikkelkansen voor onze jeugd.
Reden voor een feestje. Je bent van harte uitgenodigd.

Wanneer?
Vrijdag 6 september 2019
13:30 uur inloop
14:00 uur start programma
17:30 uur borrel

Voor wie?
Voor alle mensen die de verenigingen in
de gemeente Epe maken: bestuurders,
coaches, trainers, begeleiders en andere
vrijwilligers.

Wat kost het?
Niets!

Waar?
De Hezebrink
Ds. Van Rhijnstraat 6,
Emst

Aanmelden?
Via gemeente@epe.nl.
Vermeld als onderwerp ‘feestje voor
verenigingen’ en vermeld in het bericht
je naam en je vereniging.

Programma

PMD staat voor plastic, metaal en
drankverpakkingen. Gescheiden inzameling
daarvan is voor veel mensen best nieuw en
even wennen geblazen. Dat het wel eens mis
gaat, merken de chauffeurs van CirculusBerkel bij controles. In de oranje PMDcontainers vinden ze regelmatig materiaal
dat er beslist niet in mag.
Waar moet het naartoe als het geen PMD is?
Tuinstoelen, kapotte zwembadjes, vijver- of
landbouwfolie, piepschuim, GFT, papier, hout,
restafval, luiers of medisch materiaal. Het is
allemaal géén PMD en hoort dus in een andere
container. Of het moet als grof restafval naar het
Recycle-plein.
Wat gebeurt bij afkeur?
Circulus-Berkel laat uw PMD afvoeren naar de
verwerkingsfabriek in Rotterdam. Maar eerst
vinden controles plaats. Blijkt het PMD-afval te
veel vervuild? Dan wordt de partij afval afgekeurd.
Zo’n afgekeurde partij moet dan alsnog als
restafval afgevoerd. Dat is zonde. Zonde van het
materiaal dat wel gerecycled had kunnen worden.
Zonde van het extra werk. En zonde van de extra
kosten die dat met zich meebrengt.
Wat mag wél in de PMD-container?
Weet u niet precies in welke container uw afval
hoort? Hier 3 hulpmiddelen om te bepalen of uw
afval wel of niet PMD is.
•

• Feestelijke aftrap
• ‘Hoe jaag ik (potentiële) vrijwilligers weg?’
• Theatervoorstelling

•
•
Op het
internet:
www.epe.nl

€100,per jaar

Subsidieregeling Jeugd gemeente Epe 2019
voor elk kind van 5 t/m 17 jaar in de gemeente Epe
van 1 september 2019 t/m 31 augustus 2021.

Gebruik de Afvalvrij-app met daarin de
Wegwijzer. Toets het woord van uw afval in
en de Wegwijzer geeft het juiste antwoord.
Op de website van Circulus-Berkel vindt u
een lijst van wat wel en niet bij PMD hoort.
Bij dit artikel ziet u een handig overzicht van
PMD van A tot Z.

Gooi uw PMD-afval alleen in de PMD-container.
Bedankt voor uw medewerking!

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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OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
BURGERZAKEN

Werkzaamheden Apeldoornseweg-Zuid
Vaassen week 34 t/m week 37
In de weken 34 t/m 37, van maandag
19 augustus tot en met vrijdag 13 september,
wordt gewerkt aan de Apeldoornseweg-Zuid.
Om het verkeer daar in goede banen te
leiden, gelden de volgende maatregelen.
• Tijdens de werkzaamheden is op dit wegvak
1 rijstrook beschikbaar. Het verkeer wordt
geregeld met verkeerslichten. Tijdens de spits
zijn er verkeersregelaars.
• Het ﬁetspad aan de westkant wordt tijdelijk
tweerichtingsverkeer.
• Tijdens de asfalteringswerkzaamheden op
donderdagavond 12 en vrijdagavond
13 september van 18:00 tot 24:00 uur is
het wegvak voor al het doorgaande verkeer
afgesloten. Tijdens deze afsluiting leiden
verkeersregelaars het verkeer om via de Oude
Apeldoornseweg.

Uit onderzoek van de 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: P.P. Szadkowki
Geboortedatum: 17-08-1990

Naam: A.G. Weerwind
Geboortedatum: 10-03-1972

Bezwaar
Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u binnen 6 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.

:

O

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, aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 600, 8160 AP Epe.

VERKEER EN VERVOER
Verkeersbesluit voor het reserveren van twee openbare parkeerplaatsen ten behoeve van het
openbaar laden van elektrische voertuigen aan de Struikstuk in Epe

Nieuw identiteitsbewijs aangevraagd?

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het verkeersbesluit 'voor het reserveren van twee
openbare parkeerplaatsen ten behoeve van het openbaar laden van elektrische voertuigen aan de
Struikstuk in Epe' deﬁnitief hebben vastgesteld.

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.

U kunt binnen 6 weken na publicatie (28 augustus 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.

Kijk op www.epe.nl voor meer informatie.

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
Emst
• Langeweg 28-I: het saneren van diverse
asbesthoudende toepassingen uit een woning
en de verbouwing van deze woning
(DOS-2019-062437, 20-8)
Epe
• Gortelseweg ongenummerd ; ingevolge het
Activiteitenbesluit milieubeheer voor het
plaatsen van een propaantank bij Landgoed
Welna (DOS-2019-052297, 14-8)
• Pandersakker 43: voor het saneren van diverse
asbesthoudende toepassingen uit een woning
(DOS-2019-064807, 14-8)
Vaassen
• Geerstraat 12-B: het saneren van de asbesthoudende golfplaten met nokstukken uit een
kapschuur en een asbesthoudende bloembak
(DOS-2019-064387, 20-8)
INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Epe
• Dellenweg 137: het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het realiseren van een nieuwe reserve
waterwinput (DOS-2019-055438, 15-8)
• Ofﬁciersweg 139: het kappen van 4 bomen (20-8)
• Oude Wisselseweg 61: het vervangen en
verbreden van de bestaande dakkapel (101168,
15-8)
Op het
internet:
www.epe.nl

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING
Epe
• Oude Wisselseweg 61: het vervangen en

vergroten van een dakkapel, vervangen van
raamkozijn naar kozijn met openstaande deuren
(99469, 14-8)
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Epe
• Molenweg, tegenover nummer 30: door KPN is
een vergunning aangevraagd voor het plaatsen
van een telecommunicatiemast met hekwerk,
het kappen van 3 bomen en het aanleggen van
een parkeerhaven en een toegangspad. Deze
vergunning is geweigerd vanwege het niet tijdig
en volledig aanleveren van alle benodigde
informatie door KPN (86136, 19-8)

of beroep indienen tegen de publicaties onder
‘Aanvragen omgevingsvergunning’ en ‘Meldingen’ die in deze rubriek gepubliceerd zijn.

ondertekent voor u het verstuurt naar Gemeente
Epe, t.a.v. het college van burgemeester en
wethouders, postbus 600, 8160 AP EPE.

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.

Wilt u meer weten over de procedure als u
bezwaar maakt? Kijk dan op www.epe.nl.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Epe
• Eekweg 4: het aanleggen van een paardenbak
(98287, 14-8)
• Papenkampsweg 4: het leggen van zonnepanelen (93841, 15-8)
• Schietbaanweg 27: het plaatsen van zonnepanelen in de tuin (99039, 15-8)
VAASSEN
• Vicarieweg 10: het bouwen van een carport
(98189, 15-8)
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

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.

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.

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:

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.

- 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

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

