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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

De organisatie van de Vrijwilligers- en de Jo Post-
prijs heeft met wethouder Lia de Waard-Oudesluijs 
een bevlogen voorzitter binnengehaald. Ze was zelf 
van kinds af aan bij het vrijwilligerswerk betrok-
ken, zowel kerkelijk als maatschappelijk. Het werd 
haar van huis uit meegegeven.  
 
Het omzien naar de ander draagt ze ook met zich mee 
door haar achtergrond in de zorg. Lia begon haar 
carrière als ziekenverzorgende, werd leiding-
gevend verpleegkundige, heeft vele 
jaren ervaring met het werken op de 
Intensive care en studeerde aan-
sluitend gezondheidweten-
schappen. 
 
“Toen een vacature in het 
college ontstond voor 
een wethouder met 
vooral ervaring in de 
zorg voelde ik me aan-
gesproken”, geeft ze 
aan. In de eerste peri-
ode was haar porte-
feuille voornamelijk 
zorg gerelateerd. Ze 
werkte toen voor ze-
ventig procent bij de 
gemeente en voor 
dertig procent als re-
giomanager. Nu, in 
haar tweede termijn is 
ze fulltime wethouder en 
is ze ook aanspreekpunt 
voor welzijn en cultuur. 
Daarmee is het lastiger voor 
haar om vrijwilligerswerk te 
doen. “Als wethouder kan ik me 
niet binden aan één partij, waar ik 
vanuit mijn werk ook mee te maken 
heb.”  

Corona 
In coronatijd zag ze dat het virus als een lopend vuurtje 
om zich heen sloeg. Met haar grote ervaring op de inten-
sive care nam ze contact op met het afdelingshoofd van 
haar oude team om te informeren of ze iets zou kunnen 
betekenen. Nou en of! “Ik had ruime ervaring met ernstig 
zieken, maar niet met zoveel ernstig zieken binnen een 
korte periode.”  

 
Vasthouden 

In coronatijd heeft ze genomineer-
den voor de vrijwilligersprijs 

thuis bezocht. Ze hoopt dat 
de uitreiking van de prijs 

voor vrijwilliger van het 
jaar begin januari 

weer zoals altijd tij-
dens de nieuw-
jaarsreceptie kan 
plaatsvinden. 
“Het is prachtig 
om te ervaren 
dat er in deze 
gemeente zo-
veel inwoners 
op uiteenlo-
pende wijze de 
handen uit de 
mouwen ste-
ken, van religie 

via sport en cul-
tuur tot vluchte-

lingenwerk.  We 
sluiten nu de 21ste 

editie van de Vrijwilli-
ger van het Jaar af. Dit 

fenomeen moeten we 
overeind houden. Als ge-

meente willen we daar graag 
ons steentje aan bijdragen.” 

Lia de Waard koestert vrijwilligerswerk 

Aangepaste openingstijden 
rondom de feestdagen 
 
In verband met de feestdagen zal het gemeentehuis op 
maandag 26 december (Tweede Kerstdag) gesloten 
zijn. Ook telefonisch zijn wij dan niet bereikbaar. Op 
dinsdag 27 december staan wij u graag weer te woord 
en bent u van harte welkom in het gemeentehuis. 

Laad ‘m op en Laat ‘m aan  
Wilt u NL-Alert ontvangen? Laad uw mobiele telefoon op en laat ‘m aan 
Heeft u een mobiele telefoon? Bijvoorbeeld om contact met vrienden en (klein)kinderen te houden. En wilt u dat de 
overheid u bij een noodsituatie waarschuwt en informeert via uw mobiel? Laad uw mobiel op en laat ‘m aan. Dan 
ontvangt u een NL-Alert bij een noodsituatie. Denk aan een grote brand of een rookwolk met giftige stoffen. In  
een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat u moet doen en waar u meer informatie kunt vinden.  
 
Meer informatie over NL-Alert vindt u op www.nl-alert.nl.  



Aanvrager Activiteit omschrijving Locatie Datum Meer informatie

KEKhuis

De hele maand december 
een kunstwarenhuis met 
werk van ongeveer 30 
kunstenaars. 
Elke vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14.00 tot 
17.00 uur en op vrijdag 
koopavond. 

Beekstraat 5 in Epe
25-11-22 
t/m  
24-12-22

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

De Jeugd van 
Toen

Kerstbingo,  aanvang 
14.00 uur 

In het gebouw van speel-
tuin ‘De Kouwenaar’. 

15-12-22

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, 
Lusthof en De Klaarbeek in Epe. Ook 

18-12-22

Wandelsportver-
eniging ''WIOS 
Epe''

Kerstbingo
Verenigingsgebouw WIOS 
Epe

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

Wandelsport- 
vereniging ''WIOS 

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

Stichting Emster 
Ouderen Soos

Nieuwjaarsbingo,  
aanvang 14.00 uur

07-01-23

Opgeven voor 25 decem-
ber bij Adrie Riphagen via 
0578 57 17 28 of Anton 
van den Berg 0578 75 52 
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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.

 
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 Gemeentebelangen Epe. 
 
Naar aanleiding van de gemeentelijke begroting heeft Gemeentebelangen 
Epe schriftelijke vragen gesteld aan het college. Met name over een in te 
stellen noodfonds. Voor gezinnen buiten de 130% bijstandsnorm die tussen 
wal en schip vallen. Na onze vraag is door andere partijen een motie inge-
diend om een extra bijdrage te storten in het in te richten noodfonds.   
  
Wij hebben in een raadsvergadering ook een vraag gesteld over de kosten-
delersnorm voor jongeren van 21 jaar en ouder. Gezinnen met inwonende 
kinderen van deze leeftijd worden gekort op onder andere toeslagen en uit-
kering. De norm wordt vanuit de overheid per 1 januari 2023 opgehoogd 
naar 27 jaar. Wij hebben het college gevraagd om de regeling al in 2022 te 
kunnen laten ingaan. Het college heeft besloten dit met maatwerk te doen 
voor gezinnen waarvan kinderen in 2022 21 jaar zijn geworden. De oude re-
geling zorgde ervoor dat veel jongeren vervroegd uit huis gingen, geen stu-
die afmaakten, of erger nog, thuis- en dakloos werden.  
  
We hebben ons in de afgelopen jaren ingezet voor eerlijke en transparante 
gemeentelijke politiek. De landelijke politieke bestuurders zijn ook gekozen, 
maar er is duidelijk een polarisatie te zien tussen de randstad en de rest van 
Nederland. De nieuwe asielwet met de spreiding en mogelijke dwangop-
name door gemeenten is hier een voorbeeld van.   
  
De huisvesting is het volgende probleem door het stikstofbeleid. De Raad 
van State doet een uitspraak over stikstofvrijstelling, die de overheid zelf in 
het leven heeft geroepen. Piekbelasters, die moeten worden aangepakt. Zijn 
dan de boeren alleen de piekbelasters of zijn Schiphol, Tata Steel en Yara 
Vlaardingen dit ook?   
  
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:    
Jan van Limburg -  fractievoorzitter en raadslid  
Vera Griep – Pont – raadslid  
Igor van Aperen – fractievolger  
info@gemeentebelangen-epe.nl   

RAADFRACTIES AAN  
HET WOORD

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 biedt collectieve  
zorgverzekering aan voor  
deel inwoners 
Gemeente Epe biedt samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met 
een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. De gemeente betaalt een deel van uw zorgverzekering en u profiteert van 
vele extra’s. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. 
U kiest altijd de zorg die bij u past. U kunt zich tot en met 31 december 2022 aanmelden via 
www.gezondverzekerd.nl/Epe. 
 
Hulp bij aanmelding 
Hebt u hulp nodig bij het aanmelden voor deze verzekering? Gebruik dan de Ockto-app. Met deze app kunt u eenvoudig 
en veilig gegevens over uw inkomen opsturen die nodig zijn voor de aanvraag van de verzekering.  

Kunt u niet aanwezig zijn bij één van de spreekuren, dan kunt ook contact opnemen met het formulierenteam via  
T. 0578 67 67 67 of per E. info@koppelswoe.nl.  

Wilt u liever persoonlijke hulp, kom dan naar één van de onderstaande inloopspreekuren:  
 
•     Donderdag 1 december van 16.00 tot 18.00 uur  
      Locatie: Gemeentehuis Markt Epe.  
 
•     Woensdag 14 december van 19.00 tot 21.00 uur  
      Locatie: Bloemfontein in Vaassen.   
 
•     Woensdag 28 december van 15.00 tot 17.00 uur  
      Locatie: Kulturhus Epe. 
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Hoe reizen de 
inwoners van 
gemeente Epe?   
 
Cleantech regio heeft 
jouw hulp nodig! Vul de 
vragenlijst in en maak 
kans op een bol.com bon 
ter waarde van € 25,00. 
Het doel van de vragenlijst 
is om een beeld te krijgen 
van de vervoersmiddelen 
die jij graag gebruikt.  

Ga naar de website https://nl.surveymonkey.com/r/cleantech_regio 
of scan de QR-code en vul de vragenlijst in.  
 
Over Cleantech regio 
De Cleantech regio gaat voor 
slimme en schone mobiliteit. Om 
deze doelen te behalen, is het na-
tuurlijk belangrijk om te weten waar 
we nu staan. Hoe we dit aanpakken 
staat op www.cleantechregio.nl.    

Het bos biedt ruimte voor ontspanning. Zoals een mooie fietsroute door het bos of paardrijden in het bos. 
Ontzettend leuk om te doen!  
 
Houd rekening met elkaar  
Ga je het bos in? Geef elkaar dan de ruimte om bijvoorbeeld te fietsen of om te wandelen. Gebruik het juiste pad. Er zijn 
wandelpaden, fietspaden en een ruiter- en mennetwerk. Deze paden zijn er zodat recreanten op hun eigen manier ge-
bruik kunnen maken van de prachtige natuur in onze bosrijke gemeente. Echter, het kan nog weleens gebeuren dat ook 
andere recreanten van een pad gebruik maken dat bedoeld is voor een andere soort recreatie. Dit kan gevaarlijke situa-
ties opleveren en/of irritaties. Wij vragen dan ook aan iedereen om rekening met elkaar te houden zodat we allemaal 
kunnen genieten van onze mooie bossen!  

Geef elkaar de ruimte   
Fietsen, wandelen of paardrijden in het bos  

Telefoonteam Wmo van start 
 
Gemeente Epe werkt er hard aan om de dienstverlening aan onze 
inwoners (verder) te verbeteren. Na een vernieuwde website willen 
we ervoor zorgen dat inwoners met een ondersteuningsvraag (huis-
houdelijke hulp, rolstoel, hulpmiddelen, begeleiding, dagbesteding 
of woningaanpassing) sneller antwoord krijgen.  
 
We gaan daarvoor werken met een telefoonteam Wmo. Dat is voor dit soort 
vragen op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 uur en 12.30 uur. Met ingang 
van 1 december 2022 krijgt u een keuzemenu als u de gemeente belt. Met 
behulp van het keuzemenu neemt u rechtstreeks contact op met het tele-
foonteam van de WMO. Op deze wijze komt uw vraag sneller bij de juiste 
personen uit het Wmo team terecht.  

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. 

Buitengewoon  
opsporings-beamte 

(BOA) (36 uur)

Verkeerskundig  
medewerker  

(28-36 uur)

Beleidsmedewerker 
Natuur en Landschap 

(28-32 uur)



Gemeente Epe 
Gemeentewijzer

Dinsdag  
29 november 

2022 
 

Gemeente Epe 
Gemeentewijzer pagina 4

Op het  
internet 

www.epe.nl

Nic Dusink nieuwe  
gemeentesecretaris Epe  
 
Het college van burge-
meester en wethouders 
heeft Nic Dusink op 22  
november 2022 be-
noemd. Hij volgt Boude-
wijn Marinussen op die 
sinds maart 2022 inte-
rim gemeentesecretaris 
is. Nic Dusink is op dit 
moment gemeentese-
cretaris in de gemeente 
Brummen. Daarvoor 
was hij onder andere 
gemeentesecretaris in 
de gemeente Wester-
veld.  
 
Ervaren gemeente- 
secretaris  
Burgemeester Tom Horn: 
“Met de heer Dusink krij-
gen we een ervaren en en-
thousiaste gemeentesecretaris. De komende jaren gaat hij samen met 
medewerkers en bestuur verder bouwen aan een organisatie die nauw 
verbonden is met de samenleving en die dienstverlening voorop stelt.” 
Nic Dusink: “Ik verheug me erop om in Epe te beginnen en samen met 
het bestuur en de collega's verdere stappen voor Epe te zetten.” De ge-
meentesecretaris is de belangrijkste adviseur van het college en het 
hoofd van de ambtelijke organisatie. 
 

Tips voor een brandveilige 
feestmaand

Denk mee over de juiste plek van een  
afvalbak en vul de vragenlijst in   

Goed bezochte banenmarkt in het  
gemeentehuis in Epe

De feestmaand december staat weer voor de deur. De periode waarin 
veel mensen het huis weer versieren en gezellig samenkomen. Maar ook 
een periode waarin het risico op brand groter is dan normaal, omdat 
kaarsen omvallen of kerstbomen vlam vatten. Hieronder een paar tips 
voor een veilige feestmaand:  
 
•     Twijfel je of de kerstversiering brandveilig is? Controleer of de versiering het 
      keurmerk KEMA heeft. Dit betekent dat het brandveilig is.  
•     Zorg dat er altijd voldoende ruimte is tussen (kerst)versiering en kaarsen. En  
      zet kaarsen in een stevige houder. Doe nooit echte kaarsen in een kerst- 
      boom. 
•     Zorg ervoor dat versieringen en andere licht ontvlambare materialen niet in  
      aanraking kunnen komen met verlichting en apparaten die warm worden.  
•     Controleer voordat je de kerstverlichting ophangt of de bedrading en kabels  
      niet beschadigd zijn.   
•     Plak de kabels die over de vloer lopen met stevige tape vast, zodat je hier 
      niet over kunt struikelen.  
•     Rol kabelhaspels bij gebruik altijd  
      helemaal af en koppel geen verleng- 
      snoeren aan elkaar.  
•     Laat kaarsen en kerstverlichting niet  
      branden wanneer je weggaat of  
      gaat slapen.  
•     Houd de nooduitgang goed  
      bereikbaar.  
 
VOOR MEER TIPS SCAN  
DE QR-CODE  

Begin november hebben wij een vragenlijst uitgezet over ‘Welke plek 
is de meest geschikte plek voor een afvalbak’? Om een groter, comple-

ter beeld te krijgen van wat onze inwoners vinden, zetten we de 
vragenlijst nog een keer open. Heb jij de vragenlijst nog niet in-

gevuld? Maar wil je wel meedenken? Vul de lijst dan in. De 
uitkomst nemen we mee in onze afweging. Het kan bijvoor-

beeld zijn dat we een afvalbak weghalen. En dat er  
op een andere plek een nieuwe komt. De vragenlijst 

invullen kan tot en met dinsdag 13 december.  
 

Het gemeentehuis werd dinsdagmiddag 22 november, druk bezocht tijdens de Meet & Greet die door UWV, 
Gemeente Epe, Heerde en Werkleerbedrijf Lucrato was georganiseerd. Zo’n 200 aanwezigen ontmoetten el-
kaar bij de marktkramen van ongeveer veertig werkgevers in de zorg, techniek, sociale of facilitaire dienst-
verlening en logistiek. De Meet & Greet werd geopend door wethouders Maarten Heere en Wolbert Meijer 
van gemeente Epe en Heerde, beide te-
vens bestuurslid van Lucrato.  
 
Verschillende werkzoekenden 
Verschillende werkzoekenden uit de regio 
kwamen langs om zich te oriënteren op werk 
of opleidingsmogelijkheden. Zo waren er bij-
voorbeeld ook personen uit Oekraïne en sta-
tushouders die met een tolk langs de 
werkgevers liepen. Ook personen die op 
zoek zijn naar nieuw of ander werk kwamen 
kijken. Naast de gesprekken die zij hadden 
met werkgevers, waren er borden waar actu-
ele vacatures op te vinden waren.  
 
Waardevolle contacten 
Marian van Schie, één van de organisatoren 
meldde het volgende: “Veluwse Bron heeft 
met negen mensen vervolgafspraken ge-
maakt en Gelder Thuiszorg heeft twee men-
sen op het oog voor een baan.” Het was een 
mooie middag, waar veel waardevolle con-
tacten zijn gelegd die ongetwijfeld nog tot 
verdere concrete afspraken kunnen leiden.     

www.right.nl/afvalbakken-epe  
of scan de QR code 
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Genomineerden ‘Sportprijs Epe’ 
en ‘Heel Epe Beweegt prijs’  
bekend en nu stemmen maar!  
Wie of wat wordt dé meest bijzondere sportprestatie en  

sportinitiatief van het jaar 2022? 

Gemeente Epe 
Gemeentewijzer

De afgelopen weken hebben verenigingen en inwoners de kans gehad 
om een inwoner, sportteam of sportinitiatief van de gemeente Epe te no-
mineren. De nominaties voor de ‘Sportprijs Epe’ en de ‘Heel Epe beweegt 
prijs’ zijn bekend. In de tweede week van januari vindt de jaarlijkse uit-
reiking van deze prijzen plaats en worden de winnaars bekend gemaakt. 
Ook dit jaar hebben de sporters, sportaanbieders en vrijwilligers laten 
zien hoe veerkrachtig zij zijn. Dit alles is een beloning en compliment 
waard. Vanaf 28 november tot en met 11 december kunnen inwoners 
hun stem uitbrengen om mee te bepalen wie er gaan winnen.  
 
De genomineerden  
De genomineerden voor de ‘Sportprijs Epe’ van dit jaar zijn:  
1.    Amber Voolstra (Acrobatisch gymnastiek),  
2.    Sophie van Norel (paardrijden)  
3.    Dirk Wigmans (Atletiek) en 
4.    Het 1e elftal van SV Epe (Voetbalclub) 
 
De genomineerden voor de ‘Heel Epe Beweegt prijs’ zijn:  
1.    Het Rolstoelhandbalteam CVO,  
2.    Cathrien Hesselink voor het opzetten van de sport ‘Frame running’,  
3.    Sport- Beweeg en Ontmoetingsfaciliteit (SOF) van Klaas Dijkstra 
 
Stem op uw favoriet 
Stemmen kan tot en met 11 december via www.epe.nl/stemsportprijzen2022. De 
keuze van de inwoners zal voor 50% meetellen in de uiteindelijke keuze voor de 
winnaar. De overige 50% wordt bepaald door de jury, met daarin onder andere 
wethouder Maarten Heere. In iedere categorie wint de genomineerde met de 
meeste punten een van de prijzen.  
 
Uitreiking van de prijzen 
De uitreiking vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie op 10 januari om 19:00  
in het gemeentehuis. 

Stichting Episch Centrum vult  
behoefte jeugd op Subsidieregeling 
‘Goed idee, doe er iets mee’  
helpt hierbij 
Stichting Episch Centrum heeft hart voor de Eper  
samenleving. Zij ondersteunen stichtingen en vereni-
gingen die activiteiten willen organiseren in de ge-
meente. Daarnaast initiëren ze zelfstandig culturele 
en maatschappelijke initiatieven, waarvan zij denken 
dat behoefte is in de gemeente Epe. In het gezellige 
‘VanOuds’ spraken we met Michiel de Jong en Joanne 
Notohadinegoro over Episch Centrum.  
En over één van de initiatieven die zij dit jaar met 
behulp van de subsidieregeling ‘Goed idee, doe er 
iets mee’ hebben gelanceerd: “Een plek voor de 
jeugd”.  
 
Michiel, Joanne, willen jullie iets vertellen over wat 
Episch Centrum nou eigenlijk is?  
Michiel: “Eigenlijk staat Episch Centrum tussen de ge-
meente en tot nu toe ongeveer 50 maatschappelijke initia-
tieven en andere organisaties in. Wij zijn een verbinder. Wij 
helpen verenigingen en stichtingen met netwerken, met 
fondsen werven en aanvragen, het vinden van de juiste 
contacten en nog veel meer. Ook kijken we waar behoefte 
aan is in de gemeente en zetten we zelf projecten en eve-
nementen op. Het doel is dat deze projecten zelfstandig 
verder kunnen of onder de vleugels van een andere stich-
ting. We willen het maatschappelijk en cultureel leven in 
Epe bevorderen, wij geloven dat dit zorgt voor verbinding 
met elkaar.” 
 
“Een plek voor de jeugd” is één van die projecten. 
Wat is het precies? 
Michiel: “Uit een gesprek met ouders bleek dat jongeren 
eigenlijk weinig hadden om naartoe te gaan in Epe zelf. Wij 
wilden daar iets aan doen. We vinden het wel belangrijk 
om te horen van de jongeren zelf of die behoefte er is en 
waar zij behoefte aan hebben. Daarom hebben we de ou-
ders gevraagd of hun kind bij ons langs zou willen komen 
voor een bijeenkomst. Uiteindelijk waren er 18 jongeren.” 
Joanne: “Toen we met de jongeren spraken, bleek dat er 
geen plek in Epe zelf voor hen was om uit te gaan, daarom 
hebben we uitgaansavonden georganiseerd. Ook merkten 
we dat er behoefte is aan een chillplek. We organiseren nu 
elke woensdag het schoolcafé voor tieners van 12-18 jaar 
in de achterzaal. We willen activiteiten voor verschillende 
leeftijdsgroepen organiseren” 
 
De subsidie heeft ons geholpen de projecten te organiseren 
en alles er omheen te regelen. Je kunt dan denken aan be-
veiligers bij de uitgaansavond, maar ook aan eten en drin-
ken voor jongeren bij het Schoolcafé. We zijn nu aan het 
kijken naar het vervolg. We gaan in ieder geval voor klei-
nere kinderen en hun ouders een kindertheater en kerst-
markt organiseren.  
 
Waarom hebben jullie de subsidie aangevraagd? 
Joanne: “Wij verzorgen vaak zelf de financiering van eve-

nementen. Daarbij geholpen doordat we altijd VanOuds als 
locatie kunnen gebruiken. Maar in dit geval wilde we wat 
nieuws en wat extra’s gaan doen, dus we keken naar alter-
natieve mogelijkheden. En het sloot goed aan op de voor-
waarden van de subsidieregeling. Dit soort dingen maakt 
het makkelijker om iets te gaan organiseren.” Michiel: “Ik 
vind wel dat dit soort aanvragen een eerste stap zijn. Ik 
heb een zakelijke achtergrond en deze subsidie is een mooi 
begin, maar uiteindelijk moet het initiatief op eigen benen 
kunnen staan. Ik zou het mooi vinden als we in de toe-
komst met de gemeente kunnen kijken naar andere vor-
men van investering, die goed bij deze gedachtegang 
passen.” 
 
Wat is jullie tip aan andere organisaties?  
Joanne: “Het is niet moeilijk om de subsidie aan te vragen. 
Doe het gewoon, het kan een mooi steuntje in de rug zijn 
om je initiatief van de grond te krijgen.”  
 
Wat is de volgende activiteit die gepland is?   
Michiel: “Dat is de VanOuds Winterfair op 9 december van 
10-21.00 uur. Er zijn verschillende activiteiten zoals een 
kerstmarkt en een kindertheater. Zo kunnen de ouders ge-
nieten van de markt, terwijl hun kind ook een leuke activi-
teit heeft. We vinden het belangrijk ook die binding te 
stimuleren.” Joanne: “En het is heel leuk om te zien dat zo-
veel ondernemers enthousiast zijn en mee willen doen aan 
de kerstmarkt.” 

De subsidieregeling ‘Goed idee, doe er iets mee’ heeft tot doel het maatschappelijk en cultureel leven in 
Gemeente Epe te stimuleren. De regeling is er voor stichtingen, maatschappelijke organisaties en vereni-
gingen. Zij kunnen tot maximaal € 5.000 subsidie krijgen. Aanvragen voor de subsidie kunnen ingediend 

worden tot 31 december 2022. Ga naar www.epe.nl/subsidies voor meer informatie.  
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Op donderdag 1 december vanaf 19.30 uur vergaderen de 
commissie Maatschappij en Bestuur en de commissie Omge-
ving en Financiën van de gemeente Epe parallel aan elkaar in 
het gemeentehuis. U bent van harte welkom om deze vergade-
ringen 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 ver-
gadering in gesprek gaan met raadsleden over geagendeerde 
en niet-geagendeerde onderwerpen. Aanmelden is noodzake-
lijk. Wij vragen u zich dan 48 uur van te voren melden 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 mel-
den bij de griffier. U daarvoor mailen naar griffie@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 toege- 

            voegde 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 ontwerp- 
            bestemmingsplan 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 belastingsamenwerking 
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 Schoolfonds 
(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 Gemeente 
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 informe-
ren. 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. 

COMMISSIEVERGADERINGEN  
DONDERDAG 1 DECEMBER 2022
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Expeditie vlinder   
Het winnende vlinderontwerp is bekend!

Het planten van bollen draagt bij aan de biodiver-
siteit in onze gemeente; meer dieren-, insecten-   
en plantensoorten in de wijken en buurten. En  
dat er meer bewustwording komt voor de eigen 
leefomgeving. De kinderen en omwonenden kun-
nen het hele voorjaar van de vrolijke kleuren van 
de bloemen genieten en ze houden het met elkaar 
opgeruimd en schoon.

Maar liefst 16 scholen hebben afgelopen maanden een 
vlinder van bloembollen gepoot naast of in de buurt 
van de school. Ook in het Vegtelarijpark bij het Vlinder-
huis liggen er drie. De laatste vlinder, het winnende 
ontwerp, wordt binnenkort gepoot.    
 
Nout van de Anne de Vriesschool uit Epe heeft de winnende 
vlinder ontworpen.  Deze laatste vlinder wordt geplant bij  
Leisurelands, Kievitsveld in Emst. En het is zeker geen kleintje; 
deze vlinder is maar liefst 10m2 in doorsnee!  
 
Dank aan alle sponsoren en vrijwilligers die dit bijzondere pro-
ject hebben helpen realiseren.  Hopelijk zorgen de voorjaar-
bloeiers ervoor dat het in het voorjaar zoemt van de insecten 
Alle winnende vlinders, groepsfoto’s en filmpjes van de scholen 
kun je online vinden op de webpagina van Het Vlinderhuis, 
www.hetvlinderhuisepe.nl. 
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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 bekend- 
makingen/publicaties van 17 t/m 23 november 2022. 

Aanvraag omgevingsvergunning  
Elspeterweg 13, 8171 ER Vaassen                                        Voor het plaatsen van een carport (605365)                                                 Omgevingsvergunning aangevraagd                 520798 
Gaffelstede 30, 8171 KZ Vaassen                                         Voor het bouwen van een carport (605137)                                                 Omgevingsvergunning aangevraagd                 520453 
Hanendorperweg 214, 8166 JJ Emst                                    Voor het kappen van vijf bomen (605167)                                                    Omgevingsvergunning aangevraagd                 520502 
Heerdtspad 11, 8171 CH Vaassen                                         Voor het plaatsen van een dakkapel aan ter (602501)                                 Omgevingsvergunning aangevraagd                 516898 
Heggerenkweg 17, 8171 PD Vaassen                                   Voor het verbouwen van de woning (603125)                                              Omgevingsvergunning aangevraagd                 516935 
Horthoekerweg 11, 8167 LV Oene                                        Voor het stukadoren van de buitengevel (600388)                                       Omgevingsvergunning aangevraagd                 515455 
Klokbekerweg 8, 8162 EL Epe                                              Voor het kappen van een beuk (598270)                                                      Omgevingsvergunning aangevraagd                 512015 
Korte Blekersweg 33, 8162 RL Epe                                       Voor het verbouwen en renoveren van de woning(het uitbreiden van de    Omgevingsvergunning aangevraagd                 516863 
                                                                                            woningmiddels een aanbouwen het plaatsen van een erker) (602349)         
Oenerweg 11, 8161 PJ Epe                                                   Voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw met 8 units (602131)     Omgevingsvergunning aangevraagd                 515553 
Oranjeweg 12, 8166 JC Emst                                                Voor het verbouwen van de woning (598802)                                             Omgevingsvergunning aangevraagd                 512125 
Vaassenseweg 44, 8166 AV Emst                                         Voor het renoveren van de woonboerderij en het plaatsen van een            Omgevingsvergunning aangevraagd                 515524 
                                                                                            tijdelijke woonunit  (600450)                                                                         
Wisselseweg 55en 59, 8162 RM Epe                                    Voor het kappen van een beuk en Amerikaanse eik (605135)                      Omgevingsvergunning aangevraagd                 520169 
Tongerenseweg 129, 8162 PL Epe                                        Voor het kappen van twee fijnsparren (598501)                                           Omgevingsvergunning aangevraagd                 512086 
 
Omgevingsvergunning verleend                                                                                                                                                                                                                    
Apeldoornseweg 43, 8172 EH Vaassen                                 Voor het kappen van een beukenboom (565468)                                         Omgevingsvergunning verleend                        521706 
Bijsterbosweg 8, 8161 NE Epe                                              Voor het kappen van 9 zomereiken, 5 ruwe berken, 1 grove den,                Omgevingsvergunning verleend                        516667 
                                                                                            2 boswilgen en 1 gewone esdoorn (548077)                                                 
Burgemeester Tullekenlaan 17, 8162 CZ Epe                        Voor het kappen van vier fijnsparren (564780)                                             Omgevingsvergunning verleend                        521972 
Elspeterweg 53, 8171 ES Vaassen                                        Voor het plaatsen van zonnepanelen (453928)                                             Omgevingsvergunning verleend                        512462 
Nabij Heemhoeveweg 2 in Emst                                           Voor het bouwen van een woning aan kadastraal bekend gemeente Epe   Omgevingsvergunning verleend                        512438 
                                                                                            en Oene nummer 3869 sectie O (565374)                                                     
Nabij Laarseweg 18, kadastraal perceel VSN sectie H          Voor het kappen van een berk in het kader van beekherstel-                       Omgevingsvergunning verleend                        521663 
nr 3496 in Vaassen                                                              werkzaamheden Nijmolense Beek (561937)                                                  
Heemhoeveweg 2, 8166 HA Emst                                        Voor het bouwen van bijgebouwen bij woning (483600)                             Omgevingsvergunning verleend                        512389 
Oude Elburgerweg 8, 8162 PA Epe                                       Voor de nieuwbouw van een woning (371995)                                            Omgevingsvergunning verleend                        512454 
 
Overige besluiten/meldingen                                                                                                                                                                                                                         
Gemeente Epe, Houtzagersstraat 6, 8171CW Vaassen         De melding brandveilig gebruiken van de winkel                                         Acceptatie in zake                                              513526 
(548440)                                                                                
Gemeente Epe, Houtzagerstraat 6 in Vaassen                      Ontheffing verleend voor het eenmalig vroegtijdig lossen                            Andere beschikking                                            519519 
Gemeente Epe, Dophoeveweg 8 in Epe                                Besluit lozen buiten inrichtingen voor een gesloten bodemenergiesysteem     Ingediende melding                                           513813 
Gemeente Epe, Veluwsedijk 30 in Vaassen                           Voor het veranderen van een melkveebedrijf                                                Ingediende melding                                           513825 
Gemeente Epe                                                                      Integraal beleidsplan sociaal domein 2023-2027                                         Inspraak                                                             513956 
Gemeente Epe, kerstmarkt Vaassen                                      Artikel 35 Alcoholwet verleend voor de Kerstmarkt Vaassen                        Ontheffing                                                          513769 
Gemeente Epe, kerstmarkt Vaassen                                      Artikel 35 Alcoholwet verleend voor de Kerstmarkt Vaassen                        Ontheffing                                                          519518 
Gemeente Epe                                                                      Ontwerp Visie op Toekomstbestendige Maatschappelijke Accommodaties   Overige overheidsinformatie                              519517 
Gemeente Epe, Een perceel grond van circa 20 m2             Koopovereenkomst staat op de planning                                                      Overige overheidsinformatie                              519515 
in de buurt van Europalaan 18 in Epe wordt verkocht.         
Gemeente Epe, Isendoornweg in Vaassen                            Instellen geslotenverklaring voor motorvoertuigen (uitgezonderd t.b.v.  
                                                                                                  aanwonenden Isendoornweg 6-15 en exploitatie aangrenzende percelen)       Verkeersbesluit                                                       511989 
Gemeente Epe, Muggenveldweg - tussen de Langeweg      Geslotenverklaring voor motorvoertuigen (uitgezonderd t.b.v.                    Verkeersbesluit                                                   511865 
en Woesterweg én tussen de Langeweg en Laarstraat         aanwonenden en exploitatie aangrenzende percelen) 
 – beide gelegen in Emst                                                       
Gemeente Epe, Jan Mulderstraat 1 - Cromme                     Aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken                                        Verkeersbesluit                                                   512495 
Ackerstede 64, Vaassen                                                         

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