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Bescherm jezelf en anderen

Nieuwe vaccinaties voor jongeren op
dinsdag 17 september
Wethouder Scholten: “Het liep gelijk al storm met de aanvragen.”

Subsidie Jeugd voor sport en cultuur per
1 september aan te vragen

Wethouder Robert Scholten heeft ernaartoe
geleefd: 1 september 2019, de
ingangsdatum van de Subsidieregeling
Jeugd van de gemeente Epe. Een subsidie
voor kinderen van 5 tot en met 17 jaar oud.
€100,- per kind per jaar voor deelname aan
een sport- of culturele vereniging.
Wat als…
Het begon allemaal met een gesprekje, enkele
jaren geleden. Een gesprekje met Jacco Eltingh,
internationaal succesvol tennisser, directeur van
de KNLTB en sportambassadeur voor de
gemeente Epe. Eltingh had een idee: dat alle
kinderen in de gemeente Epe gratis zouden
kunnen sporten. Wethouder Scholten vertelt:
“Zijn idee zette me aan het denken. Wat als we
dat eens gingen organiseren? Wat zouden we
ermee willen bereiken?” Het idee werd een
droom: “Dat kinderen zich kunnen ontplooien
door sport én door cultuur. Dat ze nieuwe
vaardigheden ontwikkelen en onvermoede
talenten ontdekken. Daarvoor willen we kinderen
en gezinnen enthousiast maken. Zodat ze doen
wat ze leuk vinden. En vooral: dat ze elkaar
daarin vinden. Sport en cultuur in verenigingsverband dus.”
Stok achter de deur
Zelf heeft de wethouder altijd in verenigingsverband gesport. En bestuurd. Het heeft hem iets
belangrijks geleerd: “Binnen verenigingen kun je
samen mooie dingen bereiken en behouden. De
meeste mensen zijn bereid iets op te pakken met
elkaar. Maar je moet mensen nooit overvragen.
Het moet wel leuk blijven.” Sporten in verenigingsverband heeft wethouder Scholten nog
meer gebracht: “Een vereniging wordt deel van je
leven. Ik vind het een verrijking. En eerlijk is
eerlijk: deel uitmaken van een team is óók een
goede stok achter de deur. Daardoor ga ik na een
lange, drukke dag tóch sporten.”

Brandstof voor een sterk verenigingsleven
Volgens wethouder Scholten vormen verenigingen een motor voor een hechte samenleving.
Vanuit die overtuiging ontstond nóg een
droom: een sterk verenigingsleven in de
gemeente Epe. Ook daarvoor is de Subsidieregeling Jeugd bedoeld. “Een vereniging is een
plek waar mensen samen bewegen, spelen of
maken. En waar mensen vrijwillig zorgen dat
dat kan. Verenigingen zijn dus altijd clubs ván,
vóór en dóór mensen.” In de praktijk ziet de
wethouder dat verenigingen gebaat zijn bij een
brede, jonge basis. “Jonge leden zijn nodig
voor de doorstroom en dus voor het voortbestaan van de verenigingen. De jeugdleden van
nu zijn de vrijwilligers en het kader van later.”

Bescherm jezelf en anderen
Met een vaccinatie bescherm je jezelf. Een
vaccinatie maakt besmetting onmogelijk. Je
beschermt dus ook anderen, zoals je leeftijdsgenoten. Zo zorgen we er samen voor dat
infectieziekten in Nederland geen kans krijgen.

Maatwerk voor wie het nodig heeft
De Subsidieregeling Jeugd ging in op zondag
1 september. Woensdagmiddag 3 september
waren al voor meer dan 500 kinderen
aanvragen ingediend. Wanneer is de regeling
eigenlijk een succes? Het antwoord komt
gelijk: “Als de regeling zich uitbetaalt in sterke
verenigingen in onze gemeente. Als kinderen
en hun ouders het gewóón vinden om lid te
zijn van een sport- of culturele vereniging.”
Met klem voegt wethouder Scholten eraan toe:
“Álle kinderen, dus ook kinderen met een
beperking. Zij hebben maatwerk nodig en dat
willen we leveren. Wat past hun? Wat moeten
we voor hen regelen? Wat hebben zij nodig?
Voor dat maatwerk gaan we ons samen met
de verenigingen hard maken.”

Herhalingsoproep voor HPV en
meningokokken ACWY
Ben je een meisje geboren in 2002 of 2003 en
heb je je nog niet laten vaccineren tegen HPV?
Dan krijg je een herhalingsoproep. Zo kun je de
HPV-vaccinatie alsnog halen. Dat geldt ook voor

Uniek in Nederland
De Subsidieregeling Jeugd loopt tot en met 31
augustus 2021. Daarna bekijkt de wethouder
samen met de verenigingen wat het effect
ervan is geweest. “Dan zullen we ook afwegen
of we er na 31 augustus 2021 mee doorgaan
en zo ja hóe.” Voor nu is er alle reden voor
trots, zegt Scholten namens het college van B
en W. “De Subsidieregeling Jeugd is uniek in
Nederland. Daarom vieren we vrijdag 6
september een feestje met vertegenwoordigers
van verenigingen uit de gemeente Epe. Op het
programma staat onder andere een werksessie
rond de prikkelende vraag: ‘Hoe jaag ik
potentiële vrijwilligers weg?’ Zo gaan we gelijk
aan de bak. Voor een sterker verenigingsleven
in de gemeente Epe.”
www.epe.nl/subsidiejeugdsportencultuur

Sluiting gemeentehuis dinsdag 24 en
donderdag 26 september vanaf 12:00 uur
Dinsdag 24 september is het gemeentehuis
vanaf 12:00 uur gesloten. Dit vanwege het
afscheid van de burgemeester voor de
ambtenaren. Het gemeentehuis is dan niet
toegankelijk voor bezoek en niet telefonisch
bereikbaar. Ook op e-mail of Whatsapp wordt
deze middag niet gereageerd. In noodsituaties (geen spoed) kunt u bellen met het
landelijke telefoonnummer van de politie:
0900 – 8844.
Op het
internet:
www.epe.nl

Een vaccinatie is een inenting die ons
beschermt tegen infectieziekten. Het gaat
om ernstige en besmettelijke ziekten. Vaak
met nare en blijvende gevolgen. Juist
doordat we ons laten vaccineren bestaan
vele van deze ziekten niet meer in ons land.
Met elkaar kunnen we dat zo houden.

Donderdag 26 september is het gemeentehuis vanaf 12:00 uur gesloten. Dit vanwege de
voorbereidingen voor het afscheid van burgemeester Van der Hoeve later op de middag. Het
gemeentehuis is tot 17:00 uur wel bereikbaar via de telefoon, e-mail en Whatsapp.

Uitnodiging voor vaccinatie BMR/DTP en HPV
Woon je in de gemeente Epe en ben je geboren in
2010? Dan krijg je een uitnodiging voor een
vaccinatie tegen BMR/DTP (bof, mazelen, rode
hond/difterie, tetanus, polio). Ben je een meisje
geboren in 2006? Dan ontvang je een uitnodiging
voor een vaccinatie tegen HPV (het virus dat
baarmoederhalskanker kan veroorzaken). Je krijgt
deze uitnodiging thuisgestuurd van het RIVM.

Uitnodiging

Denk mee over
sporten en bewegen
in de gemeente Epe
Het Sport- en Beweegplan Epe 2020 nadert
het einde van zijn looptijd. Het is dus tijd het
plan bij te werken voor de komende jaren.
Dat doen we het komende najaar graag
samen met ú: iedereen die warmloopt voor
sporten en bewegen in de gemeente Epe.
Denk en praat mee over het Sport- en
Beweegplan Epe 2020
Uw kennis van en ervaring met sporten en
bewegen zijn meer dan welkom. Net als uw
mening over verschillende thema’s in het
Sport- en Beweegplan. U bent dan ook van harte
uitgenodigd uw stem, mening en ideeën te laten
horen. Dat kan tijdens 1 van de volgende
4 inloopbijeenkomsten.
Wanneer, hoe laat en waar
• Donderdag 19 september, 14:00 – 16:00 uur,
Kulturhus Oene, Dorpsstraat 14-16, Oene
• Maandag 23 september, 19:00 – 21:00 uur,
Dorpscentrum de Wieken, Molenstraat 15,
Vaassen
• Maandag 30 september, 19:00 – 21:00 uur,
Hezebrink, Dominee van Rhijnstraat 69, Emst
• Dinsdag 1 oktober, 17:00 – 19:00 uur, Kulturhus
EGW, Stationsstraat 25, Epe. Tijdens deze
bijeenkomst kunt u een kopje soep met een
broodje meeëten.
Alle bijeenkomsten zijn inhoudelijk gelijk. De
lokale sportformateur begeleidt ze alle 4. U hoeft
zich niet aan te melden.
Uw inbreng is waardevol
Waardevol voor
de sport en voor
de sportbeoefenaars in onze
gemeente.
Graag tot ziens
op één van deze
avonden!

jongeren die de vaccinatie tegen meningokokken
ACWY nog niet gehaald hebben.
Dinsdag 17 september 14:00 – 17:00 uur
Je kunt je laten vaccineren op dinsdag 17
september van 14.00 - 17.00 uur in de Prins
Willem Alexanderhal, Sportlaan 1 in Epe. De
gemeentelijke gezondheidsdienst GGD Noord- en
Oost-Gelderland voert de vaccinaties uit.
Vaccinatie gemist
Ben je nog geen 18 jaar, heb je een vaccinatie
gemist en wil je die alsnog halen? Neem dan
contact op met de GGD.
Heb je vragen of wil je meer informatie over
vaccineren?
Betrouwbare informatie over vaccineren en de
afzonderlijke vaccinaties is te vinden op www.
rijksvaccinatieprogramma.nl. Ook kun je elke
werkdag van 8:00 – 12:00 uur bellen met de
afdeling Jeugdgezondheid van de GGD via (088)
4 433 100 (voor 4-18 jarigen). Heb je een vraag
over vaccinaties van kinderen van 0-4 jaar? Dan
kun je terecht bij de jeugdgezondheidszorg
Vérian in Epe.

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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Buitengewone raadsvergadering donderdag 26 september 2019

Afscheid burgemeester van der Hoeve
“Mijn man en ik zijn beiden meer tot rust gekomen”

Proefproject Logeerzorg uitkomst voor
mantelzorgers
In juli ging het proefproject Logeerzorg van
de gemeenten Epe en Heerde van start.
Inmiddels maken mantelzorgers en
zorgontvangers er gebruik van. Mevrouw
Schreurs deelt haar ervaringen graag.
“Het heeft ons goed gedaan”
Mevrouw Schreurs uit Vaassen zorgt voor haar
man. Onlangs heeft meneer Schreurs via het
proefproject Logeerzorg een week gelogeerd bij
Groot Stokkert. Mevrouw Schreurs: “Ik ben
positief en enthousiast. Mijn man en ik zijn
beiden meer tot rust gekomen. En beiden hebben
we meer contacten gehad met andere mensen.
Dat heeft ons ook goed gedaan.”
Drempel over
Soms moeten mantelzorgers voor logeerzorg een
drempel over, ziet mevrouw Schreurs. “Ze denken
dan dat ze hun partner in de steek laten. Dat is
jammer. Deze logeerzorg heeft juist een positief
effect op ons beiden. En op onze relatie. Ik vind
het ﬁjn te weten dat we hiervan vaker gebruik
kunnen maken.” Mevrouw Schreurs hoopt dat
hun positieve ervaringen andere mantelzorgers
over de drempel helpen.
Professionele logeerzorg
Bij logeerzorg verblijft de zorgontvanger overdag
en ’s nachts ergens waar professionele zorg
voorhanden is. Bij zorghotel Groot Stokkert in
Wapenveld of bij een verpleeghuis van Viattence
in Heerde of Epe. Degene die zorg nodig heeft kan
alleen uit logeren gaan. Maar dat kan ook samen
met de mantelzorger. Misschien dat de zorgontvanger binnenkort naar een verpleeghuis verhuist.
Dat is vaak een grote stap. Logeerzorg kan een
tussenstap zijn om vast te wennen aan de nieuwe
situatie.

Zo werkt de Starterslening
De gemeente Epe heeft vanaf 1 augustus 2019 35
Startersleningen beschikbaar. De Starterslening is
een aanvullende lening. Deze komt bovenop de
gewone (eerste) hypotheek. Daarmee wordt het
net iets gemakkelijker om de eerste koopwoning
te kopen. De Starterslening bedraagt maximaal
10% van de verwervingskosten tot een maximum
van € 20.000,-.

Op het
internet:
www.epe.nl

Het programma is als volgt.
• 15:00 – 16:00 uur Inloop (zij-ingang gemeentehuis)
• 16:00 – 17:30 uur Buitengewone raadsvergadering
• 17:30 – 20:00 uur Receptie
Aanmelden voor de buitengewone raadsvergadering
Wilt u aanwezig zijn bij deze buitengewone raadsvergadering? Meld u zich dan aan vóór
donderdag 19 september via grifﬁe@epe.nl of via
telefoonnummer 14 0578. Het aantal plaatsen is
beperkt.

Voor wie is logeerzorg?
Voor het proefproject Logeerzorg van de
gemeenten Heerde en Epe geldt een aantal
voorwaarden. De zorgontvanger moet wonen in
de gemeente Heerde of Epe. Ook moet hij of zij
minimaal 50 jaar zijn. Daarnaast gelden nog
andere voorwaarden. Deze bespreekt u met de
mantelzorgcoördinator of cliëntondersteuner.
Hoe vraagt u logeerzorg aan?
U neemt voor de aanvraag contact op met één
van de mantelzorgcoördinatoren/cliëntondersteuners. U bespreekt met elkaar of u in aanmerking
komt voor logeerzorg. En welke verschillende
mogelijkheden er zijn voor u en uw naaste.
• Voor de gemeente Epe kunt u terecht bij Gerrita
Elskamp op 06 – 4092 4702 of via g.elskamp@
koppelswoe.nl.
• Voor de gemeente Heerde neemt u contact op
met Linda Seinstra. Zij is bereikbaar op 06
– 1930 2657 of via
linda.seinstra@teamjeugdheerde.nl.
Informatie
U vindt alle informatie over dit proefproject
Logeerzorg op www.epe.nl/mantelzorg.

Starterslening voor eerste koopwoning in
gemeente Epe
Voor jonge inwoners van de gemeente die
hier willen blijven wonen is betaalbaar
wonen een voorwaarde. Een Starterslening
geeft hun een steuntje in de rug bij de
aankoop van hun eerste huis.

Burgemeester Van der Hoeve neemt op donderdag 26 september afscheid. ’s Middags is
er om 16:00 uur een openbare buitengewone raadsvergadering in het gemeentehuis in
Epe. Aansluitend is er een afscheidsreceptie, ook in het gemeentehuis. U bent van harte
welkom!

Een Starterslening vraagt u aan bij de
gemeente
Informatie over de Starterslening vindt u op
www.epe.nl (zoekterm: starterslening). Als u aan
de voorwaarden voldoet dan kunt u de starterslening online aanvragen. Bij akkoord ontvangt u
van de gemeente een toewijzingsbrief. Daarmee
vraagt u een starterslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). SVn beoordeelt
uw ﬁnanciële situatie en berekent de deﬁnitieve
hoogte van uw starterslening.
Voorwaarden voor een Starterslening
Voor de Starterslening gelden onder andere de
volgende voorwaarden.
• De aanvrager is maximaal 35 jaar.
• De verwervingskosten van de koopwoning
bedragen maximaal € 225.000,-. Deze bestaan
uit de koopsom van de woning plus eventuele
verbeterkosten/meerwerk tot een bedrag van
maximaal € 10.000,-.
• Als het budget op is, kunnen geen leningen
meer worden verstrekt.
Op www.svn.nl vindt u meer informatie en
rekenvoorbeelden.

Pensioen
Na een ambtsperiode van 9 jaar neemt Hans van der
Hoeve afscheid als burgemeester van de gemeente
Epe. Vanaf 1 oktober 2019 verlaat hij de politiek en
gaat hij genieten van zijn pensioen. Hans van der
Hoeve is burgemeester van Epe sinds december
2010. Hij was eerst waarnemer en sinds april 2012
kroonbenoemde burgemeester.
Nieuwe burgemeester?
De procedure voor een nieuwe burgemeester loopt.
Alle informatie hierover vindt u op:
www.epe.nl/nieuweburgemeester. In de tussentijd
neemt de huidige loco-burgemeester
Robert Scholten het burgemeestersambt waar.

Fotograaf: Joop Luimes

Afsluiting wegen tijdens Oener Koefeest
donderdag 24 oktober
Donderdag 24 oktober aanstaande vindt het
jaarlijkse Oener Koefeest plaats. Veiligheid
staat als altijd voorop. Belangrijke wegen op
en rond het evenemententerrein moeten dus
goed begaanbaar blijven voor organisatie en
hulpdiensten. Daarom worden die donderdag
tussen 06:00 en 16:00 uur enkele wegen in
Oene afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
U kunt er dan ook niet parkeren. De
gemeente Epe is betrokken bij dit besluit.

toegang tot het afgezette evenemententerrein.
Let er wel op dat u op uw eigen erf parkeert.
Parkeren langs de openbare weg is verboden.
U krijgt hiervoor een boete.

Inrijkaart voor bewoners
Woont u in één van de afgesloten straten? Dan
kunt u daarvoor een inrijkaart aanvragen. Op
vertoon van uw inrijkaart krijgt u met uw auto

Meer informatie
Meer informatie over de wegafsluitingen en het
evenement vindt u op de website van het Oener
Koefeest: www.oenerkoefeest.nl.

Afgesloten straten tijdens
Oener Koefeest:
• Donselaarsweg
• Ida Pluckroosweg
• Gerrit ten Holteweg
• Boudewijnsweg
• Groeneweg
• Dorpsstraat

Vraag uw inrijkaart vóór 5 oktober aan
Per adres kunt u één inrijkaart aanvragen. Dat
kan tot uiterlijk 5 oktober via
secretariaat@oenerkoefeest.nl.
Hier kunt u ook terecht met vragen.

• Klaterstraat
• Beukenhaag
• Duivenslag
• Wethouder Heeringstraat
• Ds. Doornenbalstraat
• Diekland
• Keizerstraat
• Markstraat

• Kerkweg
(ten zuiden van Molenstraat)
• Houtweg (vanaf Koekampsweg)
• Eperweg (vanaf Boshoekerweg)
• Horthoekerweg (deel binnen
de kom)
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OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Epe

RAADSVERGADERING WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2019
Op woensdag 25 september 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.
•

•

•

•

Aanwijzing lokale omroep
De raad wordt voorgesteld om het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over
aanwijzing van Stichting Lokale Omroep Heerde Radio 794 (RTV794) als lokale publieke mediainstelling voor de komende vijf jaar vanaf 30 november 2019.
Onteigening de Pirk-Noord
De raad wordt om procedurele redenen voorgesteld om het raadsbesluit van 11 juli jl. met het
verzoek tot onteigening in te trekken en vervolgens opnieuw een besluit te nemen inzake het
verzoek tot onteigening.
Vaststelling bestemmingsplan Landgoed de Emsterhof, Plattelandswoning
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Landgoed de Emsterhof, Plattelandswoningen vast
te stellen.
1e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Tribuut belastingsamenwerking (Tribuut)
De raad wordt voorgesteld om het college toestemming te verlenen voor de vaststelling van de
eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Tribuut belastingsamenwerking (Tribuut).

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 18 september 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.

RAADSCOMMISSIES
Op donderdag 12 september 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.
Van 19:30 - 20:15 uur kunt u in gesprek met raadsleden
U kunt tijdens een informeel gedeelte van de vergadering van 19:30 - 20:15 uur in gesprek gaan met
raadsleden over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Wij vragen u zich 48 uur van
tevoren te melden bij de grifﬁer als u wilt praten over een onderwerp dat die avond níet 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 mailen naar grifﬁe@epe.nl.

Reageren
U kunt uw opmerkingen over de conceptverordening tot en met dinsdag 22 oktober 2019 indienen bij
het college van B en W, Postbus 600, 8160 AP Epe. Daarnaast kunt u reageren via gemeente@epe.nl.
U kunt de conceptversie ook inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis in Epe. Dat kan tijdens de
genoemde periode op werkdagen van 8:00 tot 12:00 uur (op woensdagen van 8:00 – 20:00 uur).
Vervolgprocedure
Na de inspraakperiode worden alle reacties verzameld. Deze worden eventueel verwerkt in de
deﬁnitieve verordening. Vervolgens wordt deze ter besluitvorming aangeboden aan het college van B en
W en daarna aan de gemeenteraad.

PLANOLOGIE, BOUWEN EN WONEN
Ontwerp bestemmingsplan Klaarbeek, herziening woon/werk
Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat met ingang van donderdag 12 september
2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan Klaarbeek,
herziening woon/werk.
Dit bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de bouw van 11 woningen in
het woongebied Klaarbeek in Epe.
Ter inzage
U kunt het ontwerp 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.EPE031Klaarbeekww-OBP1, of deze link gebruiken:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0232.EPE031Klaarbeekww-OBP1
De bronbestanden zijn beschikbaar op:
http://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.EPE031Klaarbeekww-OBP1
Tijdens de bovengenoemde periode ligt het ontwerp bestemmingsplan op afspraak voor iedereen ter
inzage bij het omgevingsloket in het gemeentehuis in Epe. Het ontwerp bestemmingsplan is ook in te
zien via www.epe.nl onder Bouwen en Wonen.
Reageren?
Iedereen kan tijdens de bovengenoemde periode van 6 weken een zienswijze over het ontwerp
bestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Epe. Dit kan op de volgende manieren:

Om 20:15 uur start de vergadering
Als de vergadering start kunnen insprekers nog bij de commissieleden terugkomen op een nietgeagendeerd onderwerp. Daarna bevragen de commissieleden de collegeleden over de onderwerpen
die op de agenda staan. Ook dan kunt u nog uw mening geven over de geagendeerde voorstellen en
standpunten.

- per post naar Postbus 600, 8160 AP Epe;
- mondeling. Maak hiervoor een afspraak met mevrouw K.C.M. Olieman van de afdeling Ruimte,
eenheid Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0578.

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. Het kan zijn dat
agendapunten vervallen of worden toegevoegd.

Ontwerp bestemmingsplan Kerkweg 16 Vaassen
Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat met ingang van donderdag 12 september
2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan Kerkweg 16
Vaassen.

Voor de commissie Maatschappij en Bestuur (raadzaal) staat op de agenda:
• Aanwijzing lokale omroep
De raad wordt voorgesteld om het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over
aanwijzing van Stichting Lokale Omroep Heerde Radio 794 (RTV794) als lokale publieke
media-instelling voor de komende 5 jaar vanaf 30 november 2019.

Dit bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor een woongebouw met 13
appartementen op de locatie Kerkweg 16 in Vaassen.

Voor de commissie Omgeving en Financiën (kamer 103/104) staat op de agenda:
• Onteigening de Pirk-Noord
De raad wordt om procedurele redenen voorgesteld om het raadsbesluit van 11 juli jl. met het
verzoek tot onteigening in te trekken en vervolgens opnieuw een besluit te nemen inzake het
verzoek tot onteigening.
• Vaststelling bestemmingsplan Landgoed de Emsterhof, Plattelandswoning
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Landgoed de Emsterhof, Plattelandswoningen
vast te stellen.
• 1e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Tribuut belastingsamenwerking (Tribuut)
De raad wordt voorgesteld om het college toestemming te verlenen voor de vaststelling van de
eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Tribuut belastingsamenwerking
(Tribuut).

Op het
internet:
www.epe.nl

Inspraakperiode
Het concept van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Epe wordt
voor inspraak vrijgegeven van woensdag 11 september 2019 tot en met dinsdag 22 oktober 2019.
Tijdens deze periode ligt het concept ter inzage.

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 eerst op de betreffende datum en dan 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 4 september 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.

Epe, 11 september 2019

Ter inzage
U kunt het ontwerp 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.VAA024Kerkweg16-OBP1, of deze link gebruiken:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0232.VAA024Kerkweg16-OBP1
De bronbestanden zijn beschikbaar op:
http://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.VAA024Kerkweg16-OBP1
Tijdens de bovengenoemde periode ligt het ontwerp bestemmingsplan op afspraak voor iedereen ter
inzage bij het omgevingsloket in het gemeentehuis in Epe. Het ontwerp bestemmingsplan is ook in te
zien via www.epe.nl onder Bouwen en Wonen.
Reageren?
Iedereen kan tijdens de bovengenoemde periode van 6 weken een zienswijze over het ontwerp
bestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Epe. Dit kan op de volgende manieren:
- per post naar Postbus 600, 8160 AP Epe;
- mondeling. Maak hiervoor een afspraak met mevrouw K.C.M. Olieman van de afdeling Ruimte,
eenheid Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0578.
Epe, 11 september 2019
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2. Aan artikel 2:29 toe te voegen een bepaling die het mogelijk maakt terrassen bij hoge temperaturen
langer geopend te houden (een zogenaamd tropenrooster);
3. Artikel 2:59a in te voegen, waarmee de burgemeester de bevoegdheid krijgt een muilkorfgebod op
het eigen perceel op te leggen en niet slechts voor de openbare weg;
4. In te voegen artikelen 4:5 a t/ m e, waarmee het college meer bevoegdheden krijgt om op te treden
tegen verschillende vormen van geluidsoverlast;
5. Artikel 4:11 aan te passen, waardoor de bevoegdheid tot het aanpassen van de Bomenlijst wordt
gemandateerd aan het college;
6. Artikel 5:13 aan te passen, waardoor ook leden- en donateurswervingen onder de strekking van het
artikel vallen.

Concept-wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opengesteld voor inspraak
Het college is voornemens de gemeenteraad van Epe een aantal APV-wijzigingen ter besluitvorming
voor te leggen.

Op woensdag 18 september vindt een inloopmoment plaats vanwege deze APV-wijziging. Tussen 18:00
en 20:00 uur kunt u binnenlopen in de centrale hal van het gemeentehuis Epe. Daar geven medewerkers van de gemeente informatie en beantwoorden ze vragen.

De volgende wijzigingen worden voorgesteld:
1. Artikel 2:25a in te voegen waarin een ruimere beslistermijn voor C-Evenementen (risicovolle) wordt
vastgesteld;

Ook kunt u uw zienswijze geven van woensdag 11 september 2019 tot en met 23 oktober 2019. De
binnengekomen zienswijzen worden betrokken bij de uiteindelijke besluitvorming.

MELDINGEN, AANVRAGEN EN VERGUNNINGEN PER DORP
RECTIFICATIE MELDINGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Epe
• Hammerstraat 5: het Activiteitenbesluit
milieubeheer voor het niet realiseren van een
CNG aardgas-eenheid (DOS-2019-071154, 3-9)
Oene
• Bremensallee 12: het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het bouwen van een nieuwe
berging/veranda achter de woning
(DOS-2019-062247, 28-8)
INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Emst
• Eperweg 18: het bewonen van een bakhuisje
(102380, 3-9)
• Grensweg 12: het kappen van 10 bomen
(102503, 3-9)
• Hertenkampseweg ongenummerd: het inrichten
van een agrarische perceel met natuurwaarden,
het bouwen van een tijdelijk onderkomen ter
betrekking van het natuuraanleg en het kappen
van bomen (102210, 2-9)
Epe
• Dellenweg 6: het kappen van een boom
(102420, 3-9)
• Oenerweg 29: het uitbreiden van de woning
aan de achterzijde (102014, 28-8)
• Tongerenseweg 6: het kappen van een eik
(102179, 31-8)
• Sprengenweg 4: het bouwen van een carport
(101990, 28-8)
• Warande 4, 6, 8 en 10: het wijzigen van de
situatie ter betrekking van het bouwen van 4
woningen (102022, 29-8)

Op het
internet:
www.epe.nl

Vaassen
• Deventerstraat 139: het verbouwen van de
woning in verband met mantelzorg (102053,
29-8)

• Apeldoornseweg / Dorpsstraat ongenummerd:
het vervangen van de duiker onder de rijbaan
(102438, 3-9)
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Emst
• Langeweg 28-I: het kappen van een boom
(99439, 28-8)
• Schaverenseweg 2: het beplanten van een
weiland met bomen (95655, 29-8)
ONTWERPBESCHIKKING
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Epe
• ŹKlaarbeek: voor het vaststellen van een
hogere grenswaarde dan de voorkeursgrenswaarde bij 11 te realiseren geluidgevoelige
bestemmingen (DOS-2019-070908 , 3-9)
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Emst
• Brinkerweg 36: het bouwen van een woning
(98411, 29-8)
• Langeweg 28-I: het verbouwen van de woning
(99439, 28-8)

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
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.

