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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 drukte op de weg, de maartse buien en het vinden van een parkeerplaats maken het soms best lastig om 
met de auto naar het ziekenhuis te gaan. Het openbaar vervoer kan een mooie uitkomst bieden. Bussen stop-
pen voor de deur van het ziekenhuis. OV-ambassadeurs kunnen u hierover alle uitleg geven. Ook wanneer u al 
even niet meer met het openbaar vervoer heeft gereisd of een ervaren reiziger bent, maar toch vragen heeft 
bent u van harte welkom op het inloopspreekuur. 
 
Stel uw vragen tijdens een inloopspreekuur  
Heeft u vragen over het reizen met trein, bus of buurtbus? Of over de OV-chipkaart, een kaartje kopen of OVpay (betalen 
met uw bankpas)?  Stel ze dan aan een OV-ambassadeur tijdens één van onze inloopspreekuren. OV-ambassadeurs zijn 
vrijwilligers die het reizen met het openbaar vervoer gewend zijn. Zij helpen u graag het gemak van het openbaar vervoer 
ervaren. Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locaties in Overijssel, Gelderland en Flevoland geven OV-ambassa-
deurs uitleg en helpen zij u op weg in het openbaar vervoer. U kunt gratis en vrijblijvend binnenlopen. 
 
Wanneer:                              dinsdag 14 maart 2023                                                                                                             
Hoe laat:                               14.00 – 15.30 uur 
Waar:                                    Bibliotheek Epe, Stationsstraat 16, Epe  
        
Telefonische spreekuren   
Wilt u liever telefonisch contact met een OV-ambassadeur? Dan kunt u contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur. 
OV-ambassadeurs zitten dagelijks klaar om uw vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op: 038 – 303 70 10.    
   
Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur    
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur    
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur    
   

Binnenkort voor controle of op bezoek naar 
het ziekenhuis? OV-ambassadeurs leggen 

GGD in gemeentehuis Epe  
voor coronavaccinatie
GGD Noord- en Oost-Gelderland is van 9 tot en met 11 maart aanwezig 
in het gemeentehuis van Epe voor iedereen die zich wil laten  
vaccineren tegen het coronavirus.  
 
De GGD komt met de regiotour langs bij jou in de buurt. Dat maakt het voor 
jou extra makkelijk om een herhaalprik te halen. De tijdelijke locatie bij het  
gemeentehuis is op 9 en 10 maart geopend van 11.00 uur tot 19.30 uur en  
op 11 maart van 11.00-17.00 uur. Het adres is Marktplein 1 in Epe. Er wordt 
gevaccineerd met Pfizer. 
 
Kijk voordat je naar de locatie gaat altijd op de website van GGD Noord- en 
Oost-Gelderland voor actuele informatie over openingstijden: 
www.ggdnog.nl/vaccinatielocaties  
 
 Vervoer van en naar het gemeentehuis  

Wilt u zich laten vaccineren of meer informatie over het coronavirus?  
Bedenk dan hoe u naar het gemeentehuis gaat. U heeft hiervoor de vol-
gende opties in onze gemeente:  
•     U reist zelfstandig met uw auto of het reguliere Openbaar Vervoer 
•     U vraagt familie, vrienden of buren u te brengen en halen 
•     U vraagt een rit aan bij vrijwilligersorganisaties De Kruimelschaar 
      (Epe, Oene en Emst) of Vrijwillige Hulpdienst Vaassen (Vaasen en 
      Emst). Hier is een eigen bijdrage van toepassing. U kunt de rit  
      telefonisch reserveren. We raden u aan dit ruim van tevoren te doen. 
      De telefoonnummers zijn op werkdagen bereikbaar.  
      - Telefoonnummer De Kruimelschaar: 06-23132456 
      - Telefoonnummer Vrijwillige Hulpdienst Vaasen: 0578-574866 
•     U reist met PlusOV. Dit is betaald vervoer en kan alleen als u een  
      vervoerspas heeft. Voor het reserveren van een rit belt u met  
      088-758 76 54. 

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!    
Voor meer informatie en alle activiteiten: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.    

 
Contactinformatie 

OV-ambassadeurs, p/a YMCA (uitvoerder project)                          
Peterskampweg 12, 8031 LK Zwolle        
Telefoonnummer: 038 - 454 01 30       
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In deze rubriek komen om de beurt de gemeenteraadsfracties in 
Epe aan het woord. Ze geven bijvoorbeeld hun mening over een 
onderwerp dat speelt in onze gemeente of delen informatie over 
hun eigen activiteiten. De column van deze week is van de fractie 
van Nieuwe Lijn. 
 
Er wordt aan ons gedacht. 
 
Zullen de mensen in Turkije en Syrië voelen hoe er aan hen gedacht 
wordt? Wij hopen dat van harte. Het is vreselijk wat er gebeurd is, laten 
we daarbij stil staan. Voor Nieuwe Lijn was dit aanleiding om naar het 
vlaggenprotocol te vragen. We hebben het college gevraagd om de 
Turkse en Syrische vlaggen halfstok te hangen. Op vrijdag 10 februari zijn 
er samen met de Turkse en Syrische gemeenschap uit onze gemeente de 
vlaggen halfstok gehangen. Tevens is dit voor ons een reden om een 
motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ in te dienen. Een motie om er 
voor te zorgen dat wij, als gemeente Epe, een financiële bijdrage leveren 
aan de vele duizenden slachtoffers in de getroffen gebieden.  
 
Informatiesessies raad 
Als raad worden wij geregeld bijgepraat over diverse onderwerpen. On-
langs hadden wij een bijeenkomst over de woonagenda die wordt voor-
bereid. Hoeveel woningen gaan er gebouwd worden? Wat voor impact 
heeft dat op onze gemeente? Er ligt een mooie bouwambitie voor onze 
gemeente voor alle kernen. Daar zijn wij als Nieuwe Lijn blij mee, omdat 
de behoefte aan woningen groot is. We hopen dat hierdoor jongeren die 
graag in onze mooie gemeente willen blijven wonen, daar ook kunnen 
blijven wonen.  
 
Aansluitend werden wij door het college en ambtenaren bijgepraat over 
de het beleid ten aanzien van vluchtelingen binnen onze gemeente. Het 
is een feit dat wij daar als gemeente Epe iets mee moeten. Het is een 
complex traject, maar eentje die wij zeker met open armen moeten blij-
ven ontvangen. Communicatie en participatie is daarbij essentieel van 
beide kanten, zowel voor onze bestaande inwoners als voor onze nieuwe 
inwoners. Hoe leren we elkaar kennen? Hoe leren we elkaars cultuur 
kennen? Ook voor hen is het een omslag, laten we daar met z’n allen re-
kening mee houden. Wij, Nieuwe Lijn, hopen dat onze inwoners op een 
juiste manier worden meegenomen in deze plannen, niet alleen omwo-
nenden maar ook alle inwoners van onze gemeente. Samen moeten we 
er voor zorgen dat onze nieuwe inwoners zich welkom voelen in onze 
mooie gemeente.  
 

Linda Rodijk, fractie Nieuwe Lijn 
E-mail: ahlrodijk@epe.nl  

 

RAADFRACTIES AAN  
HET WOORD

Een CO-melder kan uw leven redden
Bij het stoken in huis komt koolmonoxide (CO) vrij. U ruikt en ziet dit niet, maar als u het inademt ontstaat er 
een zuurstoftekort in uw lichaam. De symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken erg op een griepje. 
Ze worden daardoor vaak te laat herkend. 
 
Wees voorbereid en hang een CO-melder op 
Een CO-melder waarschuwt u op tijd voor een tekort aan zuurstof in de lucht. Hoe u de melder ophangt hangt 
af van de ruimte waarin u deze plaatst. In een ruimte met een verbrandingstoestel, zoals een cv-ketel, hangt u 
de melder aan het plafond. In een ruimte zonder verbrandingstoestel, zoals in de slaapkamer, hangt u de CO-
melder minimaal op ademhoogte. 
 
Tip 
Naast het ophangen van een CO-melder is goed ventileren ook van belang. Zorg er altijd voor dat er voldoende 
zuurstof in huis komt. Zet dus regelmatig een raam op een kier. 
 
Meer informatie 
Lees meer over CO-vergiftiging en wat u kunt doen om dit te voorkomen op co-wijzer.nl of scan de QR-code.  
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Kredietbank Nederland 
helpt inwoners van  
gemeente Epe met hun 
geldzorgen 
 
Stichting Kredietbank Nederland is een sociale bank, voor iedereen die 
geldzorgen of vragen over geld heeft. Door hulp bij schulden, het behe-
ren van een inkomen of door een lening krijgen inwoners een toekomst 
zonder geldzorgen. Sinds dit jaar helpt Kredietbank Nederland ook in 
de gemeente Epe mensen met hun schulden. Naast de hulp bij schulden 
voert Kredietbank Nederland vroegsignalering voor de gemeente uit.  
 
Vroegsignalering: meldingen van organisaties 
Organisaties zoals woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars en ener-
giemaatschappijen zien regelmatig dat hun rekeningen niet betaald 
worden. Gemeenten door heel Nederland hebben met deze organisa-
ties de afspraak gemaakt dat zij dit melden bij de gemeente. Uit onder-
zoek blijkt dat een niet-betaalde rekening bij één van deze organisaties 
een teken is voor het opbouwen van (meer) schulden. Bijvoorbeeld: de 
niet-betaalde rekening van één maand huur kunnen mensen vaak een 
volgende maand ook niet betalen. Vaak is er dan een ander probleem 
met de inkomsten en uitgaven van de inwoner.  
 
Door hulp te bieden worden schulden niet hoger  
Vroegsignalering betekent dat inwoners van de gemeente al bij begin-
nende geldzorgen hulp kunnen krijgen. Al bij de eerste melding van re-
keningen die niet (op tijd) betaald kunnen worden. Door vroeg hulp te 
bieden worden de niet-betaalde rekeningen niet hoger en nemen de 
schulden niet toe.  
 
Persoonlijk contact met 
Marjon Florijn 
Marjon Florijn (45) werkt 
sinds 2021 bij Kredietbank 
Nederland. Ze komt uit 
Zwolle en werkt in de ge-
meente Epe als schuldhulp-
verlener. Zij doet ook de 
vroegsignalering.  
 
Marjon stuurt iedere inwoner 
met een niet-betaalde reke-
ning per post een persoon-
lijke kaart. In de kaart staat 
uitleg waarom ze contact op-
neemt en haar aanbod om de 
inwoner te helpen. Inwoners 
die een kaart ontvangen en 
graag hulp willen kunnen 
zelf direct contact met Mar-
jon opnemen. Ook kan een 
inwoner terecht bij Koppel-Swoe.  
Daarnaast belt Marjon iedere inwoner die een kaart heeft ontvangen 
om nogmaals haar hulp aan te bieden. Haar hulp is altijd gratis voor de 
inwoner. 
 
Heeft een inwoner meer niet-betaalde rekeningen dan gaat ze bij de in-
woner langs. Of ze spreekt met de inwoner af op het gemeentehuis. 
Samen met de inwoner bekijkt ze hoe ze kan helpen om de rekeningen 
te betalen. Ook op andere gebieden kan ze helpen of ze stuurt de inwo-
ner door.  
 
Waarom is vroegsignalering zo belangrijk? 
Niet-betaalde rekeningen geven veel zorgen. En er zijn meestal snel 
meer rekeningen die de inwoner niet kan betalen. Vaak komen inwo-
ners pas bij de gemeente terecht voor hulp als de schulden al enorm 
gestegen zijn. Inwoners weten niet waar ze terecht kunnen of vinden 
het moeilijk om zelf om hulp te vragen. Vroegsignalering biedt al hulp 
bij de eerste niet-betaalde rekeningen en zo wordt erger vaak voorko-
men. Dit voorkomt een heleboel zorgen en stress.  

Op zoek naar talent

Wij zijn altijd op zoek naar talent en hebben regelmatig leuke func-
ties openstaan. Lijkt het je leuk bij gemeente Epe te werken? Kijk 
dan op de website www.werkeningelderland.nl,  
hier vind je al onze vacatures. 

Vergunningverlener APV 
en Bijzondere Wetten   

(36 uur)

Aanvrager Activiteit omschrijving Locatie Datum Meer informatie

De verenigingen 
Natuur en Milieu 
Epe en Wissels 
Belang

Samen met de bewoners 
van Wissel tuinen egel-
vriendelijker maken.

Naaldweg 6, 8162PX
Zaterdag 
11 maart 
2023

www.wisselsbelang.nl 

KEKHUIS 

Expositie Samen & Ver-
binden + Ondertekening 
van de samenwerkings-
overeenkomst van Cul-
tuurplein met Stichting 
Kunsthuis Kek en het af-
scheid van penningmees-
ter Willem Dicou. 

Beekstraat 5 8162 HA 
EPE

Zaterdag 
11 maart 
2023

De opening is om  
16.00 uur

Bingo Bingo de Kouwenaar
Donderdag 
16 maart 
2023 

Aanvang: 14.00 uur

Muziekvereniging 
Prins Bernhard 
Emst     

Winterconcert De Hezebrink, Emst 17-03-23 www.prinsbernhardemst.nl 

Het Vlinderhuis 
Epe en Wissels 
BelangEmst     

Samen met de bewoners 
van Wissel de wegen en 
paden in de buurt op-
schonen.

Waayenbergweg 1
Zaterdag 
18 maart 
2023

Janny Bolink. Telefoonnum-
mer: 06 27 11 31 47 
 

Cultuurplein Epe
Inspiratieavond voor  
muziekverenigingen,  

Cultuurplein,  
MFA De Heerd in Heerde

28-03-23

Muziekvereniging 
Prins Bernhard 
Emst     

Bingoavond. De Hezebrink, Emst 31-03-23 www.prinsbernhardemst.nl 

Voorjaarsconcert 
Vaassens  
Fanfare Corps    

Vier de seizoenen! 
Dorpscentrum 
de Wieken, Vaassen

Zaterdag  
1 april 
2023, 
19.30 uur

www.vaassensfanfare.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 aan activiteiten binnen de  
gemeente Epe voor de komende 4 weken



Dinsdag  
7 maart 

2023 
 

Op het  
internet 

Gemeente Epe 
Gemeentewijzer pagina 4

Gemeente Epe 
Gemeentewijzer

hool 
s- 
ellen 
k  
e.  

lbert 
over 

meen-
er  

d  
eruit 

ek  
door 
jn 

et. 
al  
en, 

Nationale opschoondag 18 maart 2023
Helpt u mee zwerf-
vuil opruimen in de 
gemeente Epe? De 
10e editie van de 
opruimdag kent dit 
jaar maar liefst 10 
verschillende start-
locaties. Er is er vast 
wel één bij u in de 
buurt. Aanmelden 
kan vanaf vandaag. 
Kies een locatie bij 
in de buurt en meld 
u aan op voor een 
helpende hand in 
Epe (4 locaties), 
Vaassen (3 locaties), 
Oene, Emst, Wissel 
of Tongeren  
(3 locaties).  
 
Het Vlinderhuis Epe zal 
zorgen dat iedereen 
een knijper, vuilniszak 
en een hesje krijgt 
zodat we veilig op pad 
kunnen. Heeft u van 
ons al eens een knijper 
ontvangen neem deze 
dan mee. Vanaf deze Vegtelarij locatie zijn er routes langs de Meent, de N309 tot rotonde  
Tongeren en in de wijk de Klaarbeek. Vanaf de PWA hal: Hoge Weert-Dellenweg-Officiersweg.  
 
In Vaassen is het vooral de Laan van Fasna die opgeruimd moet worden. De Geerstaatbuurt neemt 
dan de andere zijde van de A50 en de  Carpool onder handen. De bewoners in Tongeren ruimen 
weer de Soerelse- en Elburgerweg op en gaan inwoners in Wissel na de koffie weer starten  
vanaf Janny Bolink.  
 
Melden bij de startpunten op 18 maart: tussen 09.30 en 09.50 uur. Daar staat de koffie klaar en 
daar worden de routes verdeeld. Om 10.00 uur starten de deelnemers. Om 12.30 uur worden de 
vuilniszakken langs de routes opgehaald zodat deze voor 14.00 uur afgestort kunnen worden in 
Vaassen.  
 
Vanaf de McDonald's zijn twee langere routes richting Epe. In Emst is het ontvangst om 09.00 uur, 
start om 09.30 uur. Informatie voor Emst staat ook op https://www.emsterbelang.nl/.  
Op alle andere locaties beginnen de acties om 10.00 uur en gaan door tot uiterlijk 12.30 uur.  
Eerder stoppen mag uiteraard. 
 
AANMELDEN:  
 

Locatie:   E-mailadres / WhatsApp Startpunt:

Epe Zuid info@hetvlinderhuisepe.nl  
06 53 96 52 61

‘Het Vlinderhuis’,  
Leenhofweg 25  8161 ZM Epe 

Epe, Hoge Weerd  bacomala@solcon.nl                PWA Sporthal,Sportlaan 1, Epe 

Epe Noord -grens Heerde   Pr.Zwolle@nl.mcd.com 
McDonald's Heerde 
Eperweg 55B, 8181 EV Heerde  

Tongeren- Soerelseweg en  
Elburgerweg           

Eigen buurt app Berkenlaan, Epe

Wissel-Tongeren 06 27 11 31 47
Janny Bolink, 
 Waayenbergweg 1, Wissel

Vaassen
anneke.filmer@gmail.com 
06 22 81 80 82

Marktplein naast de Dorps-
kerk, Vaassen

Vaassen (Geerstraatbuurt)
geerstraatvaassen@gmail.com 
Eigen buurt app

Geerstraatbuurt                     
Buurtraad Geerstraat, 
Oude Sluisweg 14a, Vaassen 

Vaassen Triton  
M.Blokland@koppelswoe.nl 
06 28 78 70 49

Huis van de Buurt Triton 
Jasmijnstraat 36, Vaassen       

Oene kulturhusoene@outlook.com
Achterzijde Kulturhus Dorps-
straat 14-16, Oene

Emst emstschoon@gmail.com
De Hezebrink,  
Ds. van Rhijnstraat 69, Emst 

Vragen, stel ze aan de gemeente!  
Heeft u vragen over het isoleren of verwarmen van uw woningen. Of wilt u 
meer weten over de mogelijkheden voor uw woning om van het aardgas af te 
gaan? Of hoort u graag welke financiële mogelijkheden er zijn? Of heeft u een 
hele andere vraag over duurzaamheid?     
Stel ze gerust aan de gemeente! We helpen u graag verder.   
 
•    Algemene vragen mailt u naar duurzaam@epe.nl.   
•    Vragen over uw woning en hoe u die kunt ver duurzamen:  
     maak een afspraak met onze energie adviseur via 
www.epe.nl/duurzaamheid                      
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Op donderdag 9 maart vergaderen de leden van de commissie 
Omgeving en Financiën en de commissie Maatschappij en  
Bestuur van de gemeente Epe. U bent van harte welkom 
 om de vergaderingen bij te wonen in het gemeentehuis.  
De vergaderingen zijn ook te volgen via  
https://epe.raadsinformatie.nl/live 
  
Inspreken 
Het is mogelijk om in te spreken. U wordt gevraagd zich 
 24 uur van te voren te melden bij de griffier (griffie@epe.nl of 
bel 14 0578) als het gaat om onderwerpen die die avond op 
de agenda staan of 48 uur van te voren als het gaat over  
onderwerpen die die avond niet zijn geagendeerd.  
 
Doel raadscommissies 
De commissieleden bevragen in de commissievergaderingen 
de collegeleden. Ook daarna nog kunnen inwoners hun me-
ning geven over de geagendeerde voorstellen en standpunten. 

Met die informatie kunnen de raadsleden in de raadsvergade-
ring goed geïnformeerd een besluit nemen. 
 
De commissie Maatschappij en Bestuur vergadert vanaf 
19:30 uur in de commissiekamer (104/105). De voorzitter 
is dhr. Niels van den Berg.  
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:  
 
Rapport Rekenkamercommissie onderzoek Toezicht en 
Handhaving 
De raad wordt voorgesteld om: 
1.   De aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te 
      nemen en: 
      a.    het college opdracht te geven om een uitvoerings- 
            programma en -rapportage op te stellen waarin een  
            heldere verbinding wordt gemaakt tussen de doelen  
            per prioriteit die volgen uit het handhavingsbeleid, én  
            de activiteiten van toezicht en handhaving; 
      b.    het college opdracht te geven om halfjaarlijks te  
            rapporteren aan de raad in hoeverre het uitvoerings- 
            programma is gerealiseerd; 
      c.    het college te vragen om de samenleving meer te  
            betrekken aan de voorkant van het beleidsproces en  
            bij het stellen van prioriteiten. 
2.   De raad voor 1 juli 2023 te informeren over de wijze van 
      uitwerking van de aanbevelingen. 
 
 

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2023 - 2027 
 
De raad wordt voorgesteld het Preventie en Handhavingsplan 
Alcohol 2023 - 2027 vast te stellen.  
 
De commissie Omgeving en Financiën vergadert vanaf 
19:30 uur in de raadzaal.  
De voorzitter is dhr. Joost Boermans. Op de agenda staat: 
 
Bestemmingsplan Kolthoven  
De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan  
Kolthoven ongewijzigd vast te stellen. 
 
Ter consultatie: Informatienota Uitvoering  
Mobiliteitsplan 2022-2032 
Het college wil de raad consulteren over het Plan van Aanpak 
rondom participatie om te komen tot een uitvoerings- 
programma Mobiliteit 2023-2032. 
 
U kunt de vergaderstukken bekijken via de website 
https://epe.raadsinformatie.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 9 MAART 2023

  
 
 
 
           

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 over-

heid.nl hebben geplaatst.  Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakin-
gen/publicaties van 23 februari 2023 tot en met 1 maart 2023. 

Aanvraag omgevingsvergunning                                                                                                                                                                                                                   
Ankerweg 2A, 8171 PK Vaassen                                           Voor graafwerkzaamheden voor kabel leggen t.b.v. zonnepanelen              Aanvraag omgevingsvergunning                       84638  
                                                                                            in weiland, tevens aanleg grindbak voor ondergrond zonnepanelen  
                                                                                            (735352)                                                                                                                                                                                  

Apeldoornseweg 2, 8172 EK Vaassen                                   Voor verduurzamen, verbouwen en aanbouw gemeentelijk                         Aanvraag omgevingsvergunning                       80881 
                                                                                            monument de Hoek (730569)                                                                        
 Donselaarsweg 6B, 8167 NJ Oene                                        Voor het plaatsen van zonnepanelen aan de achterzijde van de                  Aanvraag omgevingsvergunning                       89581 
                                                                                            woning (739048)                                                                                           

Gortelseweg 25, 8171 RB Vaassen                                       Voor de sloop van een bestaande woning en het realiseren van een           Aanvraag omgevingsvergunning                       82440 
                                                                                            nieuwe woning (733471)                                                                               

Lariksweg 4, 8162 EG Epe                                                    Voor het kappen van 8 bomen (739748)                                                       Aanvraag omgevingsvergunning                       89676 

Norelholtweg 10, 8161 NA Epe                                            Voor het bouwen van een bijgebouw/schuur inclusief carport (736377)      Aanvraag omgevingsvergunning                       86486 
 
Oranjeweg 38, 8166 JC Emst                                                Voor functiegebruik wijzigen in loonwerkbedrijf (731260)                           Aanvraag omgevingsvergunning                       81223 
 
Paalbeekweg 16-unit, 8162 SE Epe                                      Voor het plaatsen van twee containers (739081)                                         Aanvraag omgevingsvergunning                       89624 

 Rozenkampweg 18, 8167 LP Oene                                       Voor slopen bestaande panden en vervangen door 1 pand (732646)           Aanvraag omgevingsvergunning                       81332 
 
Schotweg 7A, 8162 GM Epe                                                 Voor het bouwen van een mantelzorgwoning (736016)                               Aanvraag omgevingsvergunning                       86425  

Veldweg 5, 8166 HW Emst                                                   Voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit (735155)                               Aanvraag omgevingsvergunning                       84187 

 Evenementenvergunning verleend                                                                                                                                                                                                                 

Officiersweg 86-266, 8162 NR Epe                                       Voor Toer de Dellen                                                                                       Evenementenvergunning verleend                     80233 

Rossumplein 2, 8171 EB Vaassen                                         Voor Beleef de Lente 2023                                                                            Evenementenvergunning verleend                     85491 

Overige meldingen / besluiten                                                                                                                                                                                                                       
Gemeente Epe                                                                      Kennisgeving samenkomst op een openbare plaats                                                                                                                89367 

Adres/locatie                                                                   Onderwerp en zaaknummer gemeente Epe                                               Status                                                        Dossier- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      nummer 

BEKENDMAKINGEN WEEK 10 – 7 MAART 2023


