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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

Gemeentehuis gesloten  
24 november van 08.00 - 12.30 uur 
 
Het gemeentehuis is op donderdag 24 november tussen 08.00 
en 12.30 uur gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Op deze 
ochtend worden al onze ambtenaren geïnformeerd en uitgeno-
digd om een bijdrage te leveren aan de invulling vaan onze 
kernwaarden en het door ontwikkelen van onze organisatie en 
dienstverlening.

Op donderdagmiddag 17 november organiseerde 
Gemeente Epe samen met Stichting Promotie Ge-
meente Epe een bijeenkomst voor vakantieparken 
in de gemeente Epe. Deze stond in het teken van 
‘Veilig ondernemen in de natuur’, met als thema  
klimaatbestendigheid.  
 
Inspelen op klimaat- 
bestendigheid 
Klimaatverandering is 
iets waar we allemaal 
mee te maken heb-
ben. Verstoorde 
ecosystemen en 
 biodiversiteit,  
extreem weer 
zoals lange perio-
den van droogte en 
zware stormen met 
hevige regenval, zijn 
duidelijk te zien op de 
Veluwe. Om in te spelen op 
klimaatbestendigheid is er 
voor de bossen in de gemeente Epe 
het bosbeheerplan opgesteld. Voor de parti-
culiere terreinen zijn vakantieparkhouders en andere  
ondernemers zelf verantwoordelijk. Natuur en klimaat-
verandering kennen echter geen mensgemaakte grenzen. 
Juist daarom is het een opgave waarvoor we onze 
handen ineen moeten slaan. 

Er is met elkaar gesproken over wat recreatieondernemers 
zelf kunnen doen op het gebied van veilig ondernemen in 
de natuur. Niet alleen over brandveiligheid, maar ook over 
de toekomstbestendigheid van de parken. Welke maat- 
regelen op het gebied van klimaatbestendigheid en bio- 

diversiteit stellen ondernemers in staat om de  
effecten en gevolgen van klimaatveran-

dering op te vangen/te verzach-
ten? Oftewel maatregelen die 

een positieve impact heb-
ben op maatschappe-

lijke, economische, 
ecologische en land-
schappelijke doel-
stellingen.  
Ter inspiratie van de 
aanwezigen gaven 
verschillende spre-

kers inzicht in de  
mogelijkheden om zelf 

met dit thema aan de 
slag te gaan.  

 
Vervolg 

Als vervolg op deze bijeenkomst wil ge-
meente Epe samen met vakantieparkhouders in de ge-
meente  verkennen welke mogelijkheden er zijn om 
gebruik te maken van subsidies van de provincie. We kij-
ken uit naar de toekomst.  

Gemeente Epe is van plan een nieuwe visie vast te stellen: Toekomstbestendige Maatschappelijke Accommo-
daties. Deze visie is een voorwaarde om ook in de toekomst voldoende maatschappelijke accommodaties te 
hebben in onze gemeente. Daarnaast geeft de visie ons richting hoe we de (toekomstige) veranderende vraag 
naar en het aanbod van maatschappelijke accommodaties kunnen vormgeven.

Veilig ondernemen in de natuur:  
Klimaatbestendige vakantieparken

Plannen voor toekomstbestendige 
maatschappelijke accommodaties

Maatschappelijke accommodaties: genoeg aanbod 
dat betaalbaar en haalbaar is 
Om de leefbaarheid in onze dorpen in stand te houden en 
verder te versterken, is een gemeente-breed sluitend aan-
bod van voorzieningen nodig op het gebied van onderwijs, 
sport, zorg, welzijn en cultuur. Veel van deze voorzieningen 
hebben een gebouw of terrein nodig: maatschappelijke  
accommodaties. We willen dat er genoeg, maar niet teveel 
maatschappelijke accommodaties zijn: wat is haalbaar en 
betaalbaar? Zo kunnen inwoners meedoen in de samen- 
leving. Denk aan ontmoeten, sporten, activiteiten binnen 
verenigingen, cultuur en ontwikkeling. Meedoen helpt 
inwoners positiever in het leven te staan, zich te blijven 
ontwikkelen en contact te leggen met andere mensen.  
Het maakt de dorpen daarnaast fijn om in te wonen. 
 
Samen aan de slag 
Om ook in de toekomst genoeg maatschappelijke accom-
modaties te hebben, willen we dat onze accommodaties  
financieel levensvatbaar, zo duurzaam mogelijk en toegan-
kelijk zijn, gezondheid stimuleren en multifunctioneel  
worden gebruikt. Om dit te bereiken voeren we onder  
andere een 0-meting uit. Alle maatschappelijke accommo-
daties nemen we hierin mee. Per dorp gaan we samen met 
inwoners, beheerders / eigenaren van accommodaties,  
verenigingen en stichtingen aan de slag met het opstellen 
van uitvoeringsplannen. 

Wat is de procedure? 
Het ontwerp Visie op Toekomstbestendige Maatschappe-
lijke Accommodaties en de bijbehorende stukken liggen 
vanaf 23 november gedurende zes weken alleen op  
afspraak ter inzage op het gemeentehuis. U kunt de ter 
inzage gelegde stukken inzien op www.epe.nl/terinzage. 
Heeft u vragen of wilt u de stukken bij het ontwerp Visie 
op Toekomstbestendige Maatschappelijke Accommodaties 
in het gemeentehuis inzien? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Epe. Het telefoonnummer is 14 0578.  
U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@epe.nl.  
Vermeld daarbij het onderwerp.  
 
Zienswijze indienen? 
Iedereen kan tijdens de bovengenoemde periode een 
zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling indienen. 
De schriftelijke zienswijze richt u aan het college van  
burgemeester en wethouders van de gemeente Epe.  
Per e-mail is dit mogelijk via gemeente@epe.nl. Vermeld 
daarbij dat het gaat om het ontwerp Visie op Toekomst- 
bestendige Maatschappelijke Accommodaties. Wilt u  
mondeling uw zienswijze geven? Neem dan contact op 
met de gemeente Epe. Het telefoonnummer is 14 0578.  
 
Wij nemen uw zienswijze mee bij het maken van de  
definitieve Visie op Toekomstbestendige Maatschappelijke 
Accommodaties. 
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Epe verduurzaamt: dé plek waar je de komende weken 
tips vindt over hoe je onder andere energie kunt besparen.  
 
Volg Epe verduurzaamt op Facebook (ga naar Facebook en zoek op 
Epe verduurzaamt) en blijf op de hoogte. Denk aan informatie over 
stroomgebruik, spouwisolatie, leidingisolatie en ledlampen.

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)

Buitengewoon 
opsporings-

beamte (BOA)  
(36 uur)

Verkeers- 
kundig  

medewerker  
(28-36 uur)

Lid  
rekenkamer- 
commissie 

 
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:  
de fractie van Nieuwe Lijn. 
 
Nieuwe Lijn is met vier raadsleden de grootste lokale fractie in de gemeente-
raad van Epe. De raadsleden van Nieuwe Lijn zijn, stuk voor stuk, mensen die 
de lokale samenleving door en door kennen, maar vooral de bereidheid heb-
ben zich daarvoor in te zetten. Allemaal maken ze al vele jaren deel uit van 
Nieuwe Lijn. En met ieder hun eigen expertise. De fractie van Nieuwe Lijn is 
erg benieuwd wat de komende tijd op ons af gaat komen.  
 
Nieuwe Lijn is een groot voorstander van het bouwen van woningen voor 
onze inwoners. Met een goede mix van sociale huurwoningen en apparte-
menten, starterswoningen en woningen voor het duurdere segment kunnen 
veel woningzoekenden aan een goede woonruimte geholpen worden.  Maar 
worden de geplande bouwprojecten, zoals Oosterhof Zuid, de Suikerbrink en 
het Sprenghenparc, nu eindelijk uitgevoerd? Of spelen de bezwarenprocedu-
res en de stikstofproblematiek ons parten? Dit zou dan betekenen dat onze 
woningzoekende inwoners nog langer op een woning moeten wachten.  
 
De alsmaar stijgende prijzen van materialen, onze boodschappen en energie 
zullen een probleem gaan vormen voor onze inwoners met de laagste inko-
mens, maar ook de inwoners met de middeninkomens worden zwaar ge-
raakt. Ondanks deze zware lasten voor onze inwoners kiest het college er 
toch voor om de gemeentelijke lasten te laten stijgen. Gelukkig zijn er wel 
een aantal landelijke en gemeentelijke regelingen waar een beroep op ge-
daan kan worden. Meld je tijdig als je in de problemen dreigt te komen en 
wacht niet tot het te laat is. 
 
Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke 
column over zaken waarmee zij mee bezig zijn, wat hen inspireert of over-
komt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met haar 
informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Heb je ook interesse 
om actief te worden bij Nieuwe Lijn of wil je ons ondersteunen door lid te 
worden? Stuur een berichtje naar info@nieuwelijn.nl. 

Fractie Nieuwe Lijn  
 

RAADFRACTIES AAN  
HET WOORD

Aanvrager Activiteit omschrijving Locatie Datum Meer informatie

De NES, de 
Nieuwe Eper  

Theater/muziek-voorstel-
ling 

Kulturhus in Epe 19-11-22
Info en reservering plaat-
sen: kunst.cultuur@ne-

Jubilate Deo
Openbare uitvoering van 
het koorstuk Abraham

De Tabernakel,  
Prins Hendrikweg 6, 
 8171 EH Vaassen

20-11-22
Let op: 2e van de  
2 uitvoeringen

Grote kerk Epe & 
Stichting Cultu-

Salon Chopin,  benefiet-
concert tbv voedselbank, 
met Johannette Zomer so-

Locatie:  Grote Kerk van 
Epe, Beekstraat 1A

24-11-22

Episch Centrum
Theatermiddag met  
liedjes van toen'

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

Kulturhus Epe
Dansmiddag met optre-
den van Oscar Palm en 
Line Dance demonstrtatie

Kulturhus EGW, Stations-
traat 25, Epe

27-11-22 www.kulturhusepe.nl

Restaurant Van-
Ouds te Epe

Winterfair van 10.00 tot 
21.00 uur

VanOuds, Hoofdstraat 46, 
8162 AK Epe

09-12-22 info@vanoudsepe.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, 18-12-22

Het Cannenburg-
her Gerij

Jaarlijkse kerstrit met  
10 à 12 aanspanningen

De route loopt langs de zorgcentra 
De Boskamp, Nieuwe Antoniehof, 
Lusthof en De Klaarbeek in Epe. Ook 

18-12-22

Wandelsportver- Kerstbingo Verenigingsgebouw WIOS 20-12-22 www.wios-epe.nl 

Wandelsport- 
vereniging ''WIOS 
Epe''

Kerstkaarten
Verenigingsgebouw WIOS 
Epe

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

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 
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College spreekt waardering uit  
voor ondernemers 

De Cleantech regio gaat 
voor slimme en schone 
mobiliteit. Om deze doe-
len te behalen, is het na-
tuurlijk belangrijk om te 
weten waar we nu staan. 
Hoe reizen de inwoners 
van onze regio op dit mo-
ment? Hiervoor hebben 
we jouw hulp nodig.  
 

Ga naar de website https://nl.surveymonkey.com/r/cleantech_regio  
of scan de QR-code en vul onze enquête in.  
 
Deelname duurt slechts enkele  
minuten en hierdoor maak je ook 
nog eens kans op een bol.com 
t.w.v. €25!

Vrijdag 18 november was het de dag van de onder-
nemer. Een moment om stil te staan bij het vele 
werk dat ondernemers verzetten en de bijdrage die 
zij leveren aan de samenleving. Het col-
lege spreekt waardering uit voor 
hun inzet en gedrevenheid en 
biedt ondernemers aan om 
ze een paar uur te komen 
helpen.  
 
Het afgelopen jaar was 
opnieuw geen makke-
lijk jaar voor onderne-
mers. Met de nasleep 
van de coronacrisis, 
stijgende kosten en 
grote personeelste-
korten staan ze op-
nieuw voor grote 
uitdagingen.  
 
Wethouder economie, 
Maarten Heere spreekt in een 
videoboodschap (kijk op onze 
website www.epe.nl) uit dat hij al 
met veel ondernemers kennis heeft ge-
maakt en ze heeft leren kennen als gedreven, cre-
atief, nieuwsgierig en weerbaar. Daarnaast biedt hij 
namens het college aan dat de burgemeester en de wet-

houders de ondernemers in de komende maanden graag 
komen helpen, door een paar uur de handen uit de mou-
wen te steken.  

 
Het college uitnodigen 

Ondernemers die het college wil-
len uitnodigen om een keer 

mee te komen draaien, kun-
nen dit doen door een 

mail te sturen naar    
communicatie@epe.nl. 
Geef in de mail een 
korte introductie op 
uw onderneming en 
welke klus u graag 
met één van de colle-
geleden wil oppak-
ken. De burgemeester 

en de wethouders 
maken uit alle inzendin-

gen een keuze bij welke 
onderneming zij individueel 

langs gaan. Het indienen van 
een uitnodiging kan tot maan-

dag 5 december. Uiterlijk vrijdag 9 
december krijgt u bericht of ze bij u lang-

skomen. Als dat het geval is zal er in overleg een 
moment gepland worden in het nieuwe jaar.   

Op donderdag 1 december vanaf 19.30 uur vergaderen  
de commissie Maatschappij en Bestuur en de commissie  
Omgeving en Financiën van de gemeente Epe parallel aan  
elkaar in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om deze 
vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen zijn ook te  
volgen via https://epe.raadsinformatie.nl/live 
 
U kunt in gesprek met raadsleden  
U kunt tijdens een informeel gedeelte voorafgaand aan de  
vergadering in gesprek gaan met raadsleden over geagen-
deerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Aanmelden is 
noodzakelijk. Wij vragen u zich dan 48 uur van te voren mel-
den bij de griffier als u wilt praten over een onderwerp dat die 
avond niet 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 daarvoor mailen naar grif-
fie@epe.nl. 
 
Als de vergadering start, is er voor insprekers nog gelegenheid 
om bij de commissieleden terug te komen op een niet-geagen-
deerd onderwerp. Daarna bevragen de commissieleden de col-
legeleden over de onderwerpen die op de agenda staan. Ook 
dan is er nog de gelegenheid om uw mening te geven over de 
geagendeerde voorstellen en standpunten.  
 
De commissie Omgeving en Financiën vergadert vanaf 
19:30 uur in de raadzaal. De voorzitter is dhr. J.H. Boermans. 
Het volgende staat op de agenda: 
 
Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Sprenghen-
parc, Vaassen  
De raad wordt voorgesteld om: 
1.   deels tegemoet te komen aan de zienswijzen tegen het 
      ontwerpbestemmingsplan Sprenghenparc Vaassen  
      overeenkomstig de inhoud van de als bijlage toegevoegde  
      Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Sprenghenparc  
      Vaassen; 

2.   het bestemmingsplan Sprenghenparc Vaassen,  
      NL.IMRO.0232.VAA028Sprenghenprc-OBP1 met onder- 
      grond basisregistratie grootschalige topografie (BGT)  
      (2020-11-30) gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de 
      inhoud van de bijlage Zienswijzennota ontwerpbestem- 
      mingsplan Sprenghenparc Vaassen; 
3.   geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Vaststelling bestemmingsplan Suikerbrink, Vaassen  
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan “Suikerbrink, 
Vaassen” ongewijzigd vast te stellen. 
 
Verklaring van geen bedenkingen Hoofdstraat 90-94, 
Epe  
De raad wordt voorgesteld om een ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen af te geven voor de herontwikkeling van de 
Hoofdstraat 90-94 te Epe. 
 
Begrotingswijziging 2023 Tribuut belastingsamenwer-
king 
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de 
eerste ontwerpwijziging van de begroting 2023 van Tribuut be-
lastingsamenwerking. 

De commissie Maatschappij en Bestuur vergadert vanaf 
19:30 uur in de commissiekamer (104/105). De voorzitter is 
dhr. J.N. van Nuijs. Deze punten staan op de agenda:  
 
Minimaregeling naar 130%: Wijzigingsverordening Mee-
doenregeling en Schoolfonds gemeente Epe  
De raad wordt voorgesteld om de Verordening tot wijziging 
van de wijzigingsverordening Meedoenregeling en School-
fonds (tweede wijziging) vast te stellen. 
 
Verordening tot wijziging van de Verzamelverordening 
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Epe 2022  
De raad wordt voorgesteld de verordening tot wijziging van de 
Verzamelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Ge-
meente Epe 2022 (eerste wijziging) vast te stellen. 
Eerste wijziging Algemene Subsidieverordening Gemeente Epe 
2017  
De raad wordt voorgesteld om de eerste wijziging van de Alge-
mene subsidieverordening Gemeente Epe 2017 vast te stellen. 
 
Doel raadscommissies 
De commissievergadering is bedoeld om raadsleden te infor-
meren. Met die informatie kunnen de raadsleden vervolgens in 
de raadsvergadering goed geïnformeerd een besluit nemen. De 
mogelijkheid bestaat dat er agendapunten vervallen of worden 
toegevoegd. 
 
Stukken ter inzage 
U kunt de vergaderstukken inzien via https://epe.raadsinforma-
tie.nl . Klik in het vergaderschema, op de betreffende datum, 
op de specifieke vergadering voor de agenda en bijbehorende 
stukken. Wilt u ze liever op papier inzien? Neemt u hiervoor 
contact op met de griffie via 14 0578. Ook als u na inzage van 
de stukken meer informatie wilt. 
 

AGENDA'S COMMISSIEVERGADERINGEN 
DONDERDAG 1 DECEMBER 2022



 
 
 
 
           

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 bekend- 
makingen/publicaties van 10 t/m 16 november 2022. 

Aanvraag omgevingsvergunning  
Ankerweg 2A, 8171 PK Vaassen                                          Het planten van fruitbomen (legaliseren) (509470)                                      Aanvraag omgevingsvergunning                       591507 
Brinkerweg 27, 8166 GD Emst                                              Het opstarten van een kleinschalige (zorg) dagopvang voor mensen           Aanvraag omgevingsvergunning                       594480 
                                                                                            met dementie aan (505628)                                                                          
Dellenparkweg 5, 8161 AP Epe                                            het bouwen van een woonhuis  (503929)                                                     Verlenging aanvraag beslistermijn                     542503 
Deventerstraat 85, 8171 AC Vaassen                                   Het kappen van 8 bomen (505669)                                                              Aanvraag omgevingsvergunning                       584939 
Eperweg 50, 8167 LJ Oene                                                   Het bouwen van een woning (505612)                                                         Aanvraag omgevingsvergunning                       593935 
Hoofdstraat 77, 8162 AC Epe                                               Het plaatsen van een enkelzijdige ING-lichtbak aan de gevel (503992)       Aanvraag omgevingsvergunning                       590978 
Hanendorperweg 180, 8166 JJ Emst                                    Het kappen van drie douglassparren (508782)                                             Aanvraag omgevingsvergunning                       596884 
Officiersweg 86, 8162 NR Epe                                              Het kappen van 74 bomen (504144)                                                            Aanvraag omgevingsvergunning                       593751 
Sparrenlaan 5, 8162 CX Epe                                                 Het uitbreiden en verbouwen van de woning (510416)                               Aanvraag omgevingsvergunning                       597082 
Weteringdijk 34, 8166 KS Emst                                            Het plaatsen van een tijdelijke woonunit (4 jaar) (509071)                          Aanvraag omgevingsvergunning                       596488 
 
                                                                                                                                                                                                                   
Omgevingsvergunning geweigerd 
Hammerstraat 38, Epe                                                          Voor revisie milieu, bouwen bouwwerk en handelingen in strijd met          Omgevingsvergunning geweigerd                     OVIJ2021O  
                                                                                            regels ruimtelijke ordening (502158)                                                                                                                                      AB00091  
Grote Weteringdijk 14, 8167 PR                                           Het kappen van zes lindesaan Oene (506360)                                              Omgevingsvergunning geweigerd                     538181 
                                                                                                                                                                                                                   
Omgevingsvergunning verleend                                                                                                                                                                                                                    
Eperheemweg 6,  8161 BJ Epe                                             Het kappen van 16 bomen (504964)                                                            Omgevingsvergunning verleend                        541774 
Elspeterweg 60, 8171 EV Vaassen                                        Het bouwen van een woning (504341)                                                         Omgevingsvergunning verleend                        546533 
Dellenweg 64, 8161 AM Epe                                                Het kappen van twee dennen (504958)                                                        Omgevingsvergunning verleend                        546826 
Dorpsstraat 66D, 8171 BS Vaassen                                       Het vestigen van een makelaarskantoor met een assurantiekantoor           Omgevingsvergunning verleend                        558976 
                                                                                            505575)                                                                                                         
Gildeland 2, 8162XL Epe                                                      Het kappen van een berk (504986)                                                               Omgevingsvergunning verleend                        540157 
Hanendorperweg 158, 8166JJ Emst                                     het kappen van negen Amerikaanse eiken (505008)                                    Omgevingsvergunning verleend                        540589 
Hoofdweg 75, 8166 AD Emst                                                Het realiseren van twee woningen in een bestaand gebouw met                Omgevingsvergunning verleend                        546533 
                                                                                            twee woningen en een kapsalon (546533)                                                                                                                              
Houtzagersstraat 6, 8171 CW Vaassen                                 Het wijzigen van de entree (505040)                                                            Omgevingsvergunning verleend                        562729 
Koeweg 21-171, 8162 PH Epe                                              Het kappen van een conifeer (505054)                                                         Omgevingsvergunning verleend                        540850 
Krugerstraat/Van Riebeeckstraatte Vaassen                         Het kappen van vijf bomen in het kader van een herinrichtingsproject        Omgevingsvergunning verleend                        531745 
                                                                                            omgeving (504967)                                                                                        
Le Chevalierlaan 5A, 8162 PD in Epe                                    Het tijdelijk gebruiken van de beheerschuur voor uitvaartplechtigheden     Omgevingsvergunning verleend                        331927 
                                                                                            ten behoeve van aandeelhouders van het landgoed en diens  
                                                                                            levenspartners (504898)                                                                                
Maarten van Rossumplein 3, 8171 EB Vaassen                    Het vervangen van vloerdelen in de Davidskamer van kasteel                     Omgevingsvergunning verleend                        543721 
                                                                                            Cannenburch (505055)                                                                                  
Schotweg 24, 8162 GM Epe                                                 Het plaatsen van een dakkapel in linker zijgevel ter vervanging van            Omgevingsvergunning verleend                        580318 
                                                                                            bestaande dakkapel (504367)                                                                       
Stationsstraat 14, 8161 CR Epe                                            Het plaatsen van gevelreclame (510668)                                                      Omgevingsvergunning verleend                        580259 
Diverse locaties op de percelen Officiersweg 105, 109,       Het kappen van 65 bomen (510665)                                                            Omgevingsvergunning verleend                        538937 
113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135  
en 139                                                                                   
 
Overige besluiten/meldingen                                                                                                                                                                                                                         
Gemeente Epe                                                                     Ontwerp bestemmingsplan Kolthoven                                                          Ter inzage                                                          502671 
Gemeente Epe                                                                     Verkoop grond                                                                                              Bekendmaking                                                   503006 
Gemeente Epe                                                                      Alcoholwet verleend                                                                                     Andere vergunning verleend                              503032 
Gemeente Epe                                                                      Evenementenvergunning                                                                              Geaccepteerde melding APV                              503047 
Gemeente Epe                                                                     Verkoop grond                                                                                              Bekendmaking                                                   502142 
Gortelseweg 35, 8171 RB Vaassen                                       Plaatsen propaantank (502179)                                                                    Ingediende melding Activiteitenbesluit             OVIJ2022O  
                                                                                                                                                                                                                  milieubeheer                                                      MA01576 
Gemeente Epe                                                                      Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019                             Algemene verordening                                       480802 
Gemeente Epe                                                                         Tarieventabel gemeente Epe voor belastingen, heffingen en rechten 2023     Algemeen verbindend voorschrift                        480806 
Gemeente Epe                                                                     Alcoholwet verleend voor het evenement Epe On Ice op het terrein van     Vergunning verleend                                         542171 
                                                                                            Loeffpark in Epe (508027)                                                                             
Gemeente Epe                                                                     Evenementenvergunning verleend voor het evenement Epe On Ice             Vergunning verleend                                         487390 
                                                                                            op het terrein Loeffpark in Epe (508028)                                                       
Gemeente Epe                                                                      Evenementenvergunning verleend voor het evenement spooktocht            Vergunning verleed                                           572332 
                                                                                            in het buitengebied van Epe (508029)                                                           

Adres/locatie                                                                   Onderwerp en zaaknummer gemeente Epe                                               Status                                                        Dossiernummer 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      op overheid.nl 
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