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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 gemeente@epe.nl www.epe.nl 
 

Gemeentehuis: de gemeente Epe werkt helemaal op afspraak. Afspraken gaan 

alleen door wanneer u zich nog gezond voelt en geen klachten hebt die kunnen 

duiden op een coronabesmetting. We handelen (aan)vragen voorlopig zoveel     

mogelijk telefonisch en digitaal af.  Zo kunnen we het aantal bezoeken aan het 

gemeentehuis beperken.  

Een afspraak maken kan via: 14 0578 of www.epe.nl/afspraakmaken. 

Actuele openingstijden: www.epe.nl. 
 

Recycleplein 

Bel voor actuele informatie over het Recycleplein de Servicelijn van Circulus: 

0900 – 9552 en kijk voor meer informatie op: www.circulus.nl. 
 

Bent u iets kwijt? 

Op onze website (tik in: Voorwerpen, verloren of gevonden) staat een actuele 

lijst van gevonden voorwerpen!  

Volg ons 

 www.facebook.com/GemeenteEpe 

 www.linkedin.com/company/gemeente-epe 

 twitter.com/GemeenteEpe  

 www.instagram.com/gemeenteepe

@

Informatie

Zoek jij werk in de regio? 
Op 22 november tussen 13.30 en 16.00 uur is er een Meet & Greet in  het  
gemeentehuis met verschillende werkgevers uit de regio. Ben jij op zoek naar die 
fijne werkgever en naar een toffe nieuwe werkplek? Dan nodigen wij je van harte 
uit om deel te nemen aan de Meet & Greet. Je hoeft je niet vooraf aan te melden 
en kunt gewoon binnenlopen.  

Tekst en afbeelding: Dick van der Veen 
 
EPE – De acht Vrijwilligers van de Maand hebben 
hun nominaties gedaan voor de Jo Postprijs, die op 
of rond de Dag van de Vrijwilliger (7 december) zal 
worden uitgereikt. Het gaat om een groep, instelling 
of organisatie die in het afgelopen jaar boven- 
modaal aan de weg timmerde. 

De jury van de Vrijwilligersprijs, die bestaat uit vertegen-
woordigers van de vier dorpen, sprak met de acht genomi-
neerden voor de verkiezing tot Vrijwilliger van het Jaar. 
Drie van hen worden voorgedragen voor de finale, die zich 
afspeelt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van gemeente Epe. 
Eén van de drie mag zich daar Vrijwilliger van 2022  
noemen.  Het is een samenwerkingsvorm tussen gemeente 
Epe, Koppel/Swoe en persburo Dick van der Veen.  

Donderdag 10 november was het de dag van de Mantelzorger. Op deze dag was ik samen met een vertegen-
woordiging van het Mantelzorgsteunpunt in Epe. Hier deelden we bloemen uit en gingen het gesprek aan met 
veel mensen die mantelzorger zijn. En in die gesprekken hoorde ik (weer) dat veel mensen deze rol hebben, 
zonder zich dat te realiseren.    
 
Misschien bent u ook wel mantelzorger. Het betekent dat u zorgt voor iemand in uw omgeving, bijvoorbeeld uw man of 
vrouw, een ouder of een andere bekende. En mensen zoals u zijn hard nodig. Door uw zorg kan 
uw naaste vaak langer in de eigen omgeving blijven. Maar mantelzorger zijn is niet altijd  
makkelijk. Het vraagt lichamelijk en emotioneel soms veel om voor iemand 
te zorgen naast uw werk, gezin en andere verplichtingen. Namens 
de gemeente Epe, bedank ik u. We hebben veel waardering 
voor wat u doet.  

  
Lia de Waard-Oudesluijs 
Wethouder Gemeente Epe

Vrijwilligers van de maand bijeen 

Mantelzorgers bedankt! 

Wethouder Lia de Waard - Oudesluijs deelt de bloemen uit.  

Op de foto de vrijwilligers na het beraad in het Kulturhus. 
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Op zoek naar talent
Wij zijn altijd op zoek naar talent en hebben regelmatig leuke functies openstaan.  
Lijkt het je leuk bij gemeente Epe te werken? Kijk dan op de website www.werkeningelderland.nl,  
hier vind je al onze vacatures. 

Energieke  
Recruiter 

(24 uur)

Medewerker  
Geo- 

informatie  
(28-36 uur)

Tijdelijke wegafsluiting 
Achterdorperweg buitengebied Vaassen /Emst 
 
Achterdorperweg is afgesloten voor al het doorgaande verkeer i.v.m.  
vervanging van bestaande duiker in opdracht van waterschap-Veluwe, 
Uitvoerperiode van: 14-11-2022, 07:00 uur tot: 18-11-2022, 17:00 uur.  

 
Laan van Fasna / Pastoorsweg  
In verband met de aanleg van een fietspad is de Laan van Fasna  
ter hoogte van de Pastoorsweg afgesloten van donderdag 17 november 
19.00 uur tot vrijdag 18 november 7.00 uur.

Verkeerskundig 
medewerker  

(28-36 uur)

Lid  
rekenkamer- 
commissie 



Aanvrager Activiteit omschrijving Locatie Datum Meer informatie

Fotoclub AFV Epe
Fotolezing door Diana 
Bokje, aanvang 20.00 uur

Kulturhus EGW, Stations-
straat 25 Epe

17-11-22 https://afv-epe.nl/ 

De Jeugd van Toen Bingo om 14.00 uur 
Gebouw van speeltuin 
vereniging ''de Kouwe-
naar'' in Vaassen

17-11-22

Muziekvereniging 
Prins Bernhard 
Emst     

Bingoavond  De Hezebrink, Emst      18-11-22 www.prinsbernhardemst.nl

Speeltuinvereni-
ging 'Emst'

Sinterklaasintocht 2022 
Emst

 Ds. van Rhijnstraat 13, 
8166AK Emst

19-11-22

Muziekvereniging 
Prins Bernhard 
Emst en Harmonie 
Epe    

Samenwervingsconcert   
Verenigingsgebouw Konink-
lijke Harmonie Epe      

19-11-22 www.prinsbernhardemst.nl

Jubilate Deo
Openbare uitvoering van 
het koorstuk Abraham

De Tabernakel,  
Prins Hendrikweg 6,  
8171 EH Vaassen. 

20-11-22

Grote kerk Epe & 
Stichting Cultureel 
Platform Epe,

Salon Chopin,  benefietcon-
cert tbv voedselbank, met 
Johannette Zomer sopraan 
en Marien van Nieukerken 
piano 20.00 uur

Locatie:  Grote Kerk van 
Epe, Beekstraat 1A

24-11-22

De NES, de Nieuwe 
Eper  
Sociëteit

Theater/muziek-voorstel-
ling 

Kulturhus in Epe 19-11-22
Info en reservering plaatsen: 
kunst.cultuur@nesepe.nl 
www.nesepe.nl/agenda

Episch Centrum
Theatermiddag met  
liedjes van toen'

Episch Centrum 24-11-22 info@epischcentrum.nl

Christelijke Ge-
mengde Zangver-
eniging Hosanna

Kerst SING-IN (concert)
Dorpskerk Vaassen, Markt-
plein 7, 8171CJ Vaassen

10-12-22

vv KCVO Kerstkienen, 20.00 uur Clubhuis vv KCVO 16-12-22

Het Cannenburg-
her Gerij

Jaarlijkse kerstrit met  
10 à 12 aanspanningen

De route loopt langs de zorgcentra De 
Boskamp, Nieuwe Antoniehof, Lust-
hof en De Klaarbeek in Epe. Ook Licht 
in Duuster zal aangedaan worden

18-12-22

Wandelsportver-
eniging ''WIOS 
Epe''

Kerstbingo
Verenigingsgebouw WIOS 
Epe

20-12-22 www.wios-epe.nl 

Wandelsportver-
eniging ''WIOS 
Epe''

Kerstkaarten
Verenigingsgebouw WIOS 
Epe

23-12-22 www.wios-epe.nl 

c.s.v. VIOS
Midwinterloop en Mid-
winterwandeling

Sportpark De Kouwenaar, 
Woestijnweg 63, Vaassen

01-01-23 www.midwinterloop.nl
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In de gemeente Epe worden regelmatig activiteiten georganiseerd. De gemeente vindt het belangrijk om hier aan-
dacht aan te besteden. Organiseert u een activiteit die in de komende maanden plaatsvindt en die u in dit schema 
vermeld wilt hebben? Stuur dan een bericht naar adver@epe.nl

Een selectie activiteiten 

Gemeente Epe 
Gemeentewijzer

 
In deze rubriek stellen de gemeenteraadsfracties in Epe zich om de 
beurt aan u voor. Bijvoorbeeld door informatie over eigen activitei-
ten met u te delen. Of door hun mening te geven over een onder-
werp dat speelt in onze gemeente. Vandaag aan het woord: het 
lokaal CDA gemeente Epe.  
 
 

Waar ben jij dankbaar voor? 
 
Heb jij ook je adresjes in de buurt waar je bij een boer je eieren, kaas of fruit 
koopt? Gezonde producten, super-vers en van dichtbij en dus nog duurzamer 
ook. Producten van het land die met liefde en zorg zijn voortgebracht.  
Iets om oprecht dankbaar voor te zijn. 
 
Op 2 november j.l. vierden we Dankdag voor Gewas en Arbeid. Als lokaal 
CDA vonden we dat een goede aanleiding om stil te staan bij de boeren en 
ondernemers in onze dorpen die elke dag in de weer zijn om gezond en  
lekker eten voor ons te maken. Het idee ontstond om een Oogstmarkt te  
organiseren voor ondernemers en boeren uit de buurt. 
 
Ook wilden we graag inwoners in onze gemeente ondersteunen die momen-
teel niet meer rond kunnen komen. Door dure boodschappen en hoge  
gas- en stroomrekeningen hebben ze het extra zwaar. Door de Voedselbank 
te steunen, helpen we deze mensen ook. Op deze manier verbinden we de 
inwoners van onze dorpen met de boeren en ondernemers en geven we 
samen een beetje verlichting bij de inwoners die het het zwaarst hebben. 
Samen moeten we het doen! 
 
Op 5 november j.l. was de Oogstmarkt 2022 op het veld naast de Grote Kerk 
in Epe. Ongeveer 20 ondernemers verkochten er hun producten. Er waren  
bijvoorbeeld kaas, groente en fruit, hamburgers, vis, honing, bakproducten, 
pannenkoeken, eieren, wijn, koek en gebak, fruitsap en koffie en thee te 
koop. Veel mensen hebben heerlijke verse lokale producten kunnen proeven 
en kopen en hebben genoten van Veluwse gezelligheid. Samen met de  
ondernemers hebben we voor een bedrag van € 500,- aan geld en goederen 
aan de Voedselbank kunnen doneren.  
 
Dit eerste Oogstfeest was een succes. Wij zijn dankbaar voor het  
enthousiasme van alle betrokkenen, de gastvrijheid van de Grote Kerk,  
de prachtige producten die we hebben geproefd en het omzien naar elkaar. 
Daar krijgen wij energie van. 
 
Het lokaal CDA van de gemeente Epe. 

RAADFRACTIES AAN  
HET WOORD
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bosrijke omgeving 
Wandelaars, ruiters, vakantiegangers en sportievelingen weten het bos te vinden. Ook wandelaars met een 
hond komen er graag.  Wij zijn blij met de belangstelling voor de natuur maar doen ook een oproep. Dieren 
kunnen vaak prima met bezoekers omgaan, zolang die zich aan de toegangsregels houden. Als mensen op 
de paden blijven en hun hond aan de lijn houden is er niets aan de hand.  
 
Hond aan de lijn  
Om ervoor te zorgen dat mens en dier veilig van het bos kunnen genieten is het nodig dat honden aangelijnd mee het 
bos in gaan. Bijna alle dieren in de natuur zijn bang voor honden, ook als ze niets doen. Zwijnen, herten, reeën en an-
dere dieren kunnen zo schrikken dat ze op de vlucht slaan. Hierdoor kan een dier zomaar de autoweg over rennen of 
vastlopen in een wildrooster. Daarnaast bestaat de kans dat een hond een dier (bv. een hert) bijt. Hier hebben wij he-
laas in de laatste jaren veel voorbeelden van voorbij zien komen.   
 
Toegangsborden  
Weet je niet zeker of de hond aangelijnd moet lopen? Op de toegangsborden staat informatie over de toegangsregels 
voor wandelaars, fietsers en ruiters. In bijna alle natuurgebieden van Gemeente Epe zijn honden welkom, maar wel aan 
de lijn. Aangelijnde honden blijven op het pad en dat is fijn voor vogels, wild en natuurlijk andere bezoekers.

De gemeenteraad van Epe heeft op maandag 7 en don-
derdagavond 10 november vergaderd. In deze terugblik 
leest u wat er besproken en besloten is.  
 
Raadsvergadering over de programmabegroting  
2023-2026 
Een van de belangrijkste onderwerpen waar de gemeenteraad 
over besluit is de gemeentelijke begroting, het ‘huishoud-
boekje’ van de gemeente. Op maandag 7 en donderdag 10  
november heeft de raad hierover vergaderd. Het college van 
burgemeester en wethouders bereidt de begroting voor en stelt 
vervolgens aan de gemeenteraad voor om de begroting vast te 
stellen. Als de raad het niet helemaal eens is met de begroting, 
kan bij meerderheid worden besloten om wijzigingen aan te 
brengen. Dat gebeurt door een amendement. Een verzoek van 
de raad aan het college wordt motie genoemd. 
 
Solide sluitende begroting met veel mogelijkheden 
Woningbouw, onderwijshuisvesting, energie- en warmtetransi-
tie, het versterken van de jeugdzorg en het verruimen van rege-
lingen voor mensen met een lager inkomen. Dit zijn een aantal 
onderwerpen waarin het college van burgemeester en wethou-
ders de komende jaren in wil investeren. Ze staan in de pro-
grammabegroting 2023-2026. De begroting is sluitend, de 
verwachte uitgaven en inkomsten zijn even hoog. De gemeente 
krijgt de komende jaren meer geld vanuit het Rijk. Voor nieuwe 
structurele investeringen en uitgaven is een bedrag beschik-
baar van € 3,8 miljoen en voor nieuwe incidentele uitgaven € 
9,4 miljoen. Daarnaast is een eenmalig bedrag van € 9,9 mil-
joen beschikbaar gekomen uit verschillende reserves. Dit is geld 
dat eerder apart is gezet voor bepaalde activiteiten, maar daar 
niet langer voor nodig is. Met deze extra middelen is er ruimte 
om alle activiteiten uit het collegeprogramma een plek te 
geven in de begroting voor de periode 2023-2026. De woonlas-
ten (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) blijven onder het lande-
lijk gemiddelde.  
 
Begroting gewijzigd vastgesteld 
Belangrijke gespreksonderwerpen bij de begrotingsbehandeling 
voor de gemeenteraad waren: extra geld voor een sport- be-
weeg- en ontmoetingsfaciliteit (SOF) in Epe-Noord en subsidie 
voor scouting en Cavente. De volgende voorstellen zijn daar-
voor gedaan:  
 
De fractie van SGP-ChristenUnie heeft een amendement inge-
diend om subsidie te verstrekken voor het realiseren van een 
sport-, beweeg- en ontmoetingsfaciliteit (SOF) in Epe-Noord. 
Het is een plek waar kinderen, jongeren en andere doelgroepen 
kunnen bewegen in hun vrije tijd.Dit amendement is aangeno-
men met 21 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 
 
Daarnaast heeft de fractie van Forum voor Democratie een 
amendement ingediend voor lastenverlichting. De fractie wil in-
woners die mede door de energiecrisis in zwaar weer verkeren 
financieel tegemoet komen met vijftig euro per huishouden in 
2023. Dit amendement is verworpen met 14 stemmen tegen 

(CDA, VVD, SGP-CU, Gemeentebelangen en GroenLinks) en 
8 stemmen voor (FVD, Nieuwe Lijn en D66). 
 
Nadat de  gemeenteraad de programmabegroting had vastge-
steld - met 17 stemmen voor (CDA, VVD, SGP/CU, D66, Ge-
meentebelangen en GroenLinks) en 5 stemmen tegen (Nieuwe 
Lijn en FVD) - zijn een aantal verzoeken (moties) aan het col-
lege van B&W besproken:  
 
De fractie van SGP-CU diende samen met andere partijen een 
motie in over een aanvulling van het noodfonds. Dit nog door 
de gemeente Epe in te richten noodfonds is bedoeld om inwo-
ners, die dat nodig hebben, financieel te helpen. Om te voorko-
men dat mensen financieel niet meer rond kunnen komen, in 
de schulden komen of worden afgesloten van energielevering 
of hun huis uit zouden moeten. De strekking van de motie is, 
dat mocht blijken dat het noodfonds niet toereikend is, het col-
lege van B&W zo snel mogelijk een voorstel aan de raad dient 
voor te leggen voor toekenning van extra geld aan het nood-
fonds. De motie is aangenomen met 21 stemmen voor (CDA, 
Nieuwe Lijn, VVD, SGP/CU, D66, Gemeentebelangen en Groen-
Links) en 1 stem tegen (FVD).  
 
De fractie van D66 diende een motie in voor extra budget voor 
raadsinitiatieven bij de begrotingsbehandeling. De fractie wil 
dat de raad zelf initiatieven van inwoners, organisaties en be-
drijven financieel kan ondersteunen. Deze motie is na een toe-
lichting door het college ingetrokken.  
 
Overige onderwerpen  
Naast de programmabegroting stonden de volgende onderwer-
pen op de agenda:  

v.l.n.r. Jelleke Boomsluiter, Jan Willem van der Baan, Wilma Baltus 
(GroenLinks) 
 
•    Afscheid mevrouw W. Baltus (GroenLinks), installatie 
     de heer J.W. van der Baan (GroenLinks) en beëdiging  
     mevrouw J.W. Boomsluiter (GroenLinks) 
      De raad heeft afscheid genomen van Wilma Baltus (Groen-
      Links) als raadslid. Ze heeft op eigen verzoek ontslag  
      genomen. De raad heeft unaniem besloten om Jan Willem 
      van der Baan (GroenLinks) toe te laten als raadslid. Jelleke  

 
        
 
Boomsluiter is beëdigd als fractievolger voor GroenLinks.  
•    Herijking Subsidiebeleid 
      Het subsidiebeleid is aangepast om het beschikbare geld  
      beter te verdelen over verenigingen en vrijwilligers. 
 
      De fracties van D66 en CDA hebben samen met Nieuwe Lijn 
      een amendement ‘subsidiëring van de scouting’ ingediend. 
      Door het nieuwe subsidiebeleid zouden de scoutinggroepen 
      veel minder subsidie ontvangen dan voorheen. De fracties  
      willen de subsidie aan de scoutinggroepen Epe en Vaassen  
      op hetzelfde peil houden als voor de aanpassing van het 
      subsidiebeleid. Dit amendement is aangenomen met 14 
      stemmen voor (CDA, D66, Nieuwe Lijn en 2 stemmen  
      SGP-CU) en 8 stemmen tegen (VVD, FVD, Gemeente-
      belangen, GroenLinks en 1 stem SGP-CU). 
 
      De fracties van CDA en D66 hebben samen met Nieuwe Lijn 
      een motie ‘Activiteitensubsidie Cavente’ ingediend. Cavente 
      organiseert jaarlijks met vrijwilligers een meerdaags evene- 
      ment voor de jeugd uit Vaassen en omgeving. Het nieuwe 
      subsidiebeleid zou een behoorlijke korting op subsidie 
      betekenen voor Cavente. De fracties willen gezien het 
      maatschappelijke belang van Cavente dat de subsidie voor  
      Cavente minimaal gelijk blijft aan die van voorgaande 
      jaren, volgens de oude regeling. De motie is aangenomen  
      met 21 stemmen voor en 0 stemmen tegen.   
 
•    Belastingtarieven 2023 
      Besluit: aangenomen met 21 stemmen voor (CDA, Nieuwe 
      Lijn, VVD, SGP/CU, D66, Gemeentebelangen en GroenLinks) 
      en 1 stem tegen (FVD). 
 
•    Herijking aandelen gemeente Epe in Circulus 
      Besluit: unaniem aangenomen. 
 
Terugkijken of bijwonen? 
De volgende commissievergaderingen zijn op donderdag 1 de-
cember om 19:30 uur. U bent van harte welkom om de verga-
deringen bij te wonen in het gemeentehuis van Epe. Ook kunt u 
de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies 
live volgen via internet én terugkijken via  https://epe.raadsin-
formatie.nl . Daar vindt u ook de vergaderstukken met daarbij 
de moties en amendementen en de uitgesproken tekst van de 
algemene beschouwingen.  

UIT DE RAAD VAN 7 EN 10 NOVEMBER 2022

Beediging JW vd Baan enJ Boomsluiter Afscheid Wilma Baltus
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De gemeente Epe geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in 
elektronische vorm volledig weer. In de Gemeentewijzer van Rondom de Sprengen leest u als 
aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die wij al op  

overheid.nl hebben geplaatst.  Hieronder leest u het overzicht van de elektronische  
bekendmakingen/publicaties van 03 t/m 09 november 2022. 

Aanvraag omgevingsvergunning  
Bijsterbosweg8, 8161 NE Epe                                              Voor verbouwing en verduurzaming bestaand centrumgebouw                   Omgevingsvergunning aangevraagd                 489515 
                                                                                            Forestparc Sprengerheide (581605)                                                               
Bloemendaalseweg 10, 8166 JX Emst                                 Het herbouwen van schuur G en het realiseren van twee                            Omgevingsvergunning aangevraagd                 497040 
                                                                                            boerderijkamers (584245)                                                                              
Coöperatieweg 2, 8166 GB Emst                                          Het uitbreiden/ vervangen van de productie- en opslagruimte                     Verlengen beslistermijn aanvraag                     498788 
                                                                                                                                                                                                                  omgevingsvergunning                                        
Gemeente Epe                                                                      Het kappen van 83 bomen in de gemeente Epe (najaarskaplijst) (574157)     Omgevingsvergunning aangevraagd                 496228 
Julianalaan 45, 8171 EB Vaassen                                         Het verbouwen van de woning middels een aanbouw en bijgebouw          Omgevingsvergunning aangevraagd                 497349 
                                                                                            (585169)                                                                                                        
Norelweg 4, 8161 NC Epe                                                    Het kappen van twee bomen (589264)                                                         Omgevingsvergunning aangevraagd                 499455 
Rietberglaan 8, 8162 NE Epe                                                Het plaatsen van 30 zonnepanelen op de grond (588568)                           Omgevingsvergunning aangevraagd                 497418 
Torenweg 2, 8161 AT Epe                                                     Het uitbreiden van de woning (589228)                                                       Omgevingsvergunning aangevraagd                 589228 
Westerenkweg 30, 8172 VS Vaassen                                    Het ombouwen van een bestaande leegstaande kleuterschool tot              Omgevingsvergunning aangevraagd                 497377 
                                                                                            2 tijdelijke woningen (585367)                                                                      
Weteringdijk 73, 8166 KT Emst                                            Voor het herbouwen van een woning (583090)                                            Omgevingsvergunning aangevraagd                 489534 
                                                                                                                                                                                                                   
Omgevingsvergunning geweigerd 
Hammerstraat 38 Epe                                                           Voor het bouwen van een overslaghal en uitbreiding van                            Omgevingsvergunning geweigerd   
                                                                                            puinbreekactiviteiten                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                   
Omgevingsvergunning verleend                                                                                                                                                                                                                    
Beekstraat 18, 8162 HB Epe                                                 Voor het verbouwen van een winkelpand (485741)                                      Omgevingsvergunning verleend                        490546 
Hanendorperweg 148, 8166 JJ Emst                                    Het kappen van twee fijnsparren (547556)                                                   Omgevingsvergunning verleend                        498875 
Wiemanstraat 34, 8166 GA Emst                                         Het plaatsen van een dakkapel (544546)                                                      Omgevingsvergunning verleend                        499441 
Ooster Oenerweg 34, 8167 PD Oene                                    Voor twee huishoudens in één woning (550199)                                          Omgevingsvergunning verleend                        490560 
Schobbertsweg 8, 8166 KK Emst                                          Voor het bouwen van een bijgebouw aan (558043)                                     Gedeeltelijk verleende omgevings-                    489577 
                                                                                                                                                                                                                  vergunning 
Overige besluiten/meldingen                                                                                                                                                                                                                         
Gemeente Epe                                                                      Ingediende melding voor het plaatsen van een propaantank,                      Activiteitenbesluit milieubeheer 
                                                                                            Gortelseweg 35, Vaassen                                                                                                                                                         
Gemeente Epe                                                                      Definitief plaatsingsplan ondergrondse container voor huishoudelijk          Ander besluit van algemene strekking               493649 
                                                                                            restafval Wildforstlaan Epe                                                                            
Gemeente Epe                                                                      Geaccepteerde melding APV voor de Sint Hubertusrit in Epe                        Evenementenmelding                                        496202 
Gemeente Epe                                                                      Geaccepteerde melding APV voor de Sinterklaasmiddag Wijkvereniging     Evenementenmelding                                        496266 
                                                                                            Oosterhof aan de Jasmijnstraat 36, 8171AP Vaassen                                    
Gemeente Epe                                                                      Geaccepteerde melding APV voor de Superspeurdersdag bij Kasteel           Evenementenmelding 
                                                                                            Cannenburch in Vaassen                                                                                                                                                          
Gemeente Epe                                                                      Evenementenvergunning verleend voor de Sinterklaasintocht in Emst         Evenementenmelding                                        496207 
Gemeente Epe                                                                      Voor uitbreiden bestaande supermarkt aan Houtzagersstraat 6 in              Ingediende melding                                           496214 
                                                                                            Vaassen                                                                                                         
Gemeente Epe                                                                      Voor het schenken van zwak-alcoholische dranken voor de Sinterklaas- 
                                                                                            intocht in Vaassen, parkeerplaats bij Kasteel Cannenburch                          Ontheffing artikel 35 alcoholwet verleend          
Gemeente Epe                                                                      Pachtgronden Gemeente Epe maakt hierbij bekend pachtovereen-              Overige overheidsinformatie                              496262 
                                                                                            komsten met de huidige pachters te sluiten                                                  
Gemeente Epe                                                                      Bekendmaking uitslag draagvlakmeting 3 BIZ'en Epe 2022                         Overige overheidsinformatie                              494507   
Gemeente Epe                                                                      Voor het bakken en verkopen van oliebollen aan de Gruttersplein               Standplaatsvergunning (incidenteel) verleend      496249 
Gemeente Epe                                                                      Voor Sanquin Blood Supply Foundation op het terrein van  
                                                                                            (parkeerplaats) Mixed Hockey Club, Wachtelenbergweg 13 in Epe               Standplaatsvergunning (incidenteel) verleend      496239 
Gemeente Epe                                                                      Intrekken verkeersbesluit opladen elektrische voertuigen                             Verkeersbesluit                                                   499311 
Gemeente Epe                                                                      Ontwerp-verkeersbesluit tot realisatie van een (landbouw)sluis op de        Verkeersbesluit                                                   490911 
                                                                                            Pastoorsweg ter hoogte van het treinbaanpad                                              
Gemeente Epe                                                                      Verkeersbesluit verlagen maximumsnelheid Laan van Fasna ter hoogte      Verkeersbesluit                                                   490920 
                                                                                            van fietsoversteek Pastoorsweg                                                                     
Gemeente Epe                                                                      Liander N.V. wil het transformatorstation op de locatie Hanendorper-         Verkoop grond 
                                                                                            weg-Hoofdweg kadastraal bekend als Epe en Oene O 3106 verplaatsen  
                                                                                            naar de groenstrook aan de Hanendorperweg t.o. nr 2, kadastraal  
                                                                                            bekend als Epe en Oene O 3775.                                                                   
Gemeente Epe                                                                      Een perceel grond achter Klaverkamp 43 in Epe, kadastraal bekend            Verkoopgrond 
                                                                                            als Epe en Oene, T 5700 groot 19 m2. Deze grond wordt verkocht  
                                                                                            aan de huidige huurder c.q. de direct naastgelegen woning.                                                                                                   

Adres/locatie                                                                   Onderwerp en zaaknummer gemeente Epe                                               Status                                                        Dossiernummer 
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