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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

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Pro-
vinciale Staten en de Waterschappen. Door te stem-
men, bepaalt u mee wat er de komende jaren in de 
provincie en bij het waterschap gebeurt. Of het nu 
gaat om woningbouw, streekvervoer, natuurbeheer, 
aanleg en onderhoud van dijken of het zuiveren van 
ons afvalwater. De provinciale staten en waterschap-
pen zijn belangrijk. 
 
Op wie u kunt stemmen 
Op de website van de provincie en het waterschap vindt u 
informatie over de politieke partijen en kandidaten die 
meedoen aan de verkiezingen. Scan de QR-code hieronder 
voor meer informatie  
 

Wat heeft u nodig om te stemmen 
-      uw stempas;  
-      uw identiteitsbewijs: dat kan een paspoort,  
      identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument (alleen 
      bij waterschapsverkiezingen) zijn. Dit identiteitsbewijs 
      mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.  
 
Waar u kunt stemmen 
Om te stemmen gaat u naar een stemlokaal in de 
gemeente Epe. Bekijk de locaties op de kaart via de  
website www.waarismijnstemlokaal.nl.  
De stemlokalen zijn geopend op woensdag 15 maart van  
07.30 uur tot 21.00 uur. 
 
Controle uitslag verkiezingen 
Op woensdagavond 15 maart sluiten de stembussen om 
21.00 uur. Er wordt dan direct gestart met het tellen van de 
stemmen. U kunt hierbij aanwezig zijn.  
  
Openbare vergadering 
Op 16 maart om 09.00 uur houdt het gemeentelijk stembu-
reau een openbare vergadering in de raadzaal van het ge-
meentehuis. Het gemeentelijk stembureau controleert dan 
of de uitkomst van de verkiezingen, zoals de stembureaus 
die hebben vastgesteld, juist is. Ook dan bent u welkom om 
te komen kijken.  
 
Digitaal aansluiten kan ook, meer informatie hierover vindt 
u op onze website www.epe.nl/verkiezingen. 

Provinciale staten- en  
waterschapsverkiezingen

Waterschap Vallei en 
 Veluwe

Provincie Gelderland

Weet u nog niet op wie u wilt stemmen?   
Vul www.mijnstem.nl in of  
scan de QR-code.
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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 Gemeentebelangen Epe. 
 
De wereld is behoorlijk veranderd in de afgelopen jaren. Een oorlog bij 
onze oosterburen. De propagandamachine van de Russen draait volop. 
Feiten worden verzwegen of verdraaid en ondanks dat de wereld door 
het internet kleiner is geworden, zijn er toch mensen die een bepaald 
beeld hebben over de waarheid. Helaas gebeurt dit niet alleen in het 
Oosten maar helaas ook in het Westen. Een nieuwszender die getracht 
heeft verkiezingen te beïnvloeden, om maar te zwijgen over bedrijven 
die ingehuurd kunnen worden om de publieke opinie te manipuleren.  
 
Wat heeft dit nu allemaal met de gemeentelijke politiek te maken?  
Dat zullen we uitleggen. Inspraak door inwoners vinden we heel erg  
belangrijk. Goede communicatie is nodig om uitleg te geven waarom een 
beslissing is genomen. Zonder uitleg kan ook in onze gemeente de  
waarheid een eigen leven gaan leiden. Het is moeilijk om begrip te  
hebben voor iemand die een vervelende beslissing moeten nemen. Het is 
makkelijker om te zeggen ‘niet in mijn achtertuin’ of ‘nu is het oorlog’. 
Als iemand zijn zin niet krijgt, betekent dit dan dat participatie of in-
spraak niet heeft gewerkt? Waar houdt het op als de zin niet wordt ver-
kregen? Het is goed dat inwoners mondiger worden en duidelijk gebruik 
gaan maken van de participatiemogelijkheden. Maar het kan niet zo  
zijn dat iemand die ontevreden is, zich op onfatsoenlijke wijze gaat  
manifesteren richting het gemeentebestuur en zijn ambtenaren. 
 Dit  kan niet de bedoeling zijn van inwonerparticipatie.  
 
Standpunten mogen verschillen, laat dat duidelijk zijn, maar de manier 
hoe er omgegaan wordt met de verschillen is erg belangrijk. We zitten  
nu eenmaal op een kluitje in een welvarend land, dat deze welvaart ook 
wil delen en de natuur ook in stand wil houden. Goed luisteren en  
goede uitleg is dus heel erg belangrijk om draagvlak te krijgen, 
 waarbij eerlijkheid en transparantie essentieel zijn.  
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:  
Jan van Limburg -  fractievoorzitter en raadslid 
Vera Griep – Pont – raadslid 
Igor van Aperen – fractievolger 
 
E-mail adres:  
info@gemeentebelangen-epe.nl 
 
 

RAADFRACTIES AAN  
HET WOORD

Aanvrager Activiteit omschrijving Locatie Datum Meer informatie

Dorpskerk  
Vaassen

André Donkers geeft  
een lezing over wolven  
in Nederland 

De Dorpskerk 
van Vaassen

16-03-23

Meer informatie: Kosten 
voor volwassenen 7,50. 
Voor kinderen is de lezing 
gratis. 

De Kouwenaar
Bingo,  
aanvang 14.00 uur

Woestijnweg 61, 8172 
CN Vaassen

16-03-23

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  
opschonen

Waayenbergweg 1 18-03-23
Janny Bolink. 
Telefoonnummer:  
06 27 11 31 47

Avonden met Zin 
en Kleur

Lezing over de bescherm-
heiligen van Epe, Vaassen 
en Oene door Mr. Theo 
Somsen

Regenboogkerk,  
Beekstraat 33, Epe

23-03-23 Inloop vanaf 19.00 uur, 
start 19.30

Stichting  
Cultureel Platform 
Epe

Concert Dianto Reed 
Quintet, tijd: 20.00 uur

Grote Kerk van Epe,  
toreningang Beekstraat 
1A Epe

24-03-23 www.cultureelplatformepe.nl 

Cultuurplein Epe

Inspiratieavond voor  
muziekverenigingen,  
aanvang 18.45 uur  

Cultuurplein,  
MFA De Heerd in Heerde

28-03-23

Stichting  
Meereorgel Epe

Orgelconcert Sietze de 
Vries, tijd: 20.00 uur

Grote Kerk van Epe,  
toreningang Beekstraat 
1A Epe

30-03-23 www.meereorgelepe.nl 

Muziekvereniging 
Prins Bernhard 
Emst     

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

Voorjaarsconcert 
Vaassens  
Fanfare Corps    

Vier de seizoenen!  
Aanvang 19.30 uur. 

Dorpscentrum 
de Wieken, Vaassen

01-04-23 www.vaassensfanfare.nl

Wijkver.  
Burgerenk                                                                

Paasbingo ½ marathon, 
Tijd: 17.00 (zaal open 
vanaf 15.30 uur)                                                                    

Klimtuin 36, EPE                                                                           01-04-23
Meer informatie en  
opgeven: 0578 693257 en 
www.info@burgerenk.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

Filmopnames  
in Epe en  
Wapenveld 
 
Op zaterdag 18 en zondag 19 maart  
worden er filmopnames gemaakt aan de 
Koeweg en de Dijkhuizerzandweg.  
De film wordt gemaakt door studenten van de 
Dutch Filmers Academy. Het is een oorlogsfilm.  
 
Er worden uniformen en wapens gedragen. Tijdens 
het filmen worden er geen wegen afgesloten. Als er 
verkeer langs komt stopt het filmen. Als de passan-
ten weer weg zijn gaan de opnames weer verder. 
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Vorige week was Maarten Heere bij de opening van de nieuwe klaslokalen van de  
W.G. van de Hulstschool in Epe. Na ongeveer een jaar verbouwen, werd dit gedeelte vandaag  
feestelijk geopend. Wij wensen de kinderen van de W.G. van de Hulstschool veel onderwijsplezier! 
 
Het realiseren van deze nieuwe lokalen past bij de ambitie van de gemeente Epe om alle scholen  
in de gemeente toekomstbestendig te maken. 

Opening nieuwe klaslokalen 
W.G. van de Hulstschool 



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 
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Het Multi Media Lab van de Politie  
komt naar Epe! 

 
Aanstaande zaterdag 18 maart komt het Mobiel Media Lab (MML) van de Politie 
naar het St. Martinusplein in Epe.  

 
Het Mobiel Media Lab staat in het teken van een  
kennismaking met wijkagenten, boa’s, de brandweer 
en medewerkers van de gemeente Epe. Daarnaast is 
er in het lab een digitale quiz met betrekking tot de 
thema’s sexting, nepvuurwapens, ondermijning en  
digitale criminaliteit. Onder sexting wordt het 
 versturen van seksueel getinte berichten naar elkaar 
verstaan. U kunt ook een vragenlijst invullen over de 

leefbaarheid en veiligheid van de gemeente Epe. Het Multi Media Lab is geopend van 10.00 
uur tot 14.00 uur en toegankelijk voor iedereen! Kortom een informatieve middag.  
 

Komt u ook? 
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Ben jij een kei in het  
ruimtelijk domein? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Buitengewoon  
opsporingsambtenaar 

(BOA)

Vergunningverlener  
omgevingswet/Wabo Strateeg  

ruimte 

Beleidsontwikkelaar 
VTH/ accounthouder 

omgevingsdienst 
Open sollicitaties zijn van 

harte welkom! 

Strategisch  
adviseur veiligheid 

Adviseur gebieds- 
ontwikkeling  

(accent landelijk gebied) 

Medewerker  
civiele techniek/ 
wegbeheerder 

Beleidsontwikkelaar 
afval, grondstoffen 

en circulariteit 

Adviseur  
veiligheid 

Medewerker  
geo-informatie 

Adviseur wonen/ 
volkshuisvesting

Waarom gemeente Epe?   
 

· Wij staan open voor jouw ideeën.   
· Enthousiaste groep collega’s.   

· Ruimte voor opleiding en ontwikkeling.  
  

Heb jij interesse? 

 Neem dan snel contact op met onze recruiter Lianne! 

 Tel 14 0578 of kijk op www.epe.nl/werken-voor-epe 

of scan de QR code  

hiernaast   

Kom je bij ons op de koffie? 
 
Twijfel je nog óf je gaat solliciteren, maak dan gebruik van ons koffiemoment.  
Alle vragen die je hebt over de organisatie, de functie of de werkomgeving kan je  
stellen onder het genot van een kopje koffie of thee.  
Medewerkers van het team zijn hierbij aanwezig en kunnen je alles vertellen over  
de organisatie, functie en werkplek. Kom sfeerproeven bij gemeente Epe.  
 
Het koffiemoment is op donderdagavond 30 maart van 19.00 tot 21.00 uur.  
Aanmelden kan tot en met 26 maart via hrmepe@epe.nl.    
Liever online afspreken? Stuur ons dan een mail.

UITNODIGING

Neem een kijkje… 
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De gemeenteraad van Epe vergadert op donderdag 23 maart 
vanaf 19:30 uur in het gemeentehuis. U bent van harte wel-
kom om deze vergadering bij te wonen. Of volg de vergade-
ring via de livestream epe.raadsinformatie.nl/live   
 
Op de agenda van de raad staan de volgende  
bespreekstukken:   
 
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.  
 
 
Bestemmingsplan Kolthoven 
De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan  
Kolthoven ongewijzigd vast te stellen. 

Stukken ter inzage 
U kunt de volledige agenda en vergaderstukken bekijken via 
epe.raadsinformatie.nl. Klik in het vergaderschema, op de be-
treffende 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. 

RAADSVERGADERING DONDERDAG 
23 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  
bekendmakingen/publicaties van 2 maart 2023 tot en met 8 maart 2023. 

Aanvraag omgevingsvergunning                                                                                                                                                                                                                   
Gortelseweg 21, 8171 RB Vaassen                                       Voor het kappen van 9 bomen (748783)                                                       Aanvraag omgevingsvergunning                       100567 
Jagtlustweg 3, 8162 NJ Epe                                                  Voor het kappen van 7 bomen (741358)                                                       Aanvraag omgevingsvergunning                       91232 
de Tippe 3, 8162 BN Epe                                                      Voor een verbouwing (743371)                                                                    Aanvraag omgevingsvergunning                       93600 
Vuurdoornstraat 276, 8171 XB Vaassen                               Voor het vernieuwen van de gevel (743573)                                                Aanvraag omgevingsvergunning                       93638 
Willem van Oranjestraat 10, 8161 XA Epe                           Voor het plaatsen van een dakkapel (749684)                                              Aanvraag omgevingsvergunning                       100627 
Woesterbergweg 11, 8166 HE Emst                                     Voor de uitbreiding van een recreatiewoning (743899)                                Aanvraag omgevingsvergunning                       93672 
Aanvraag omgevingsvergunning verleend                                                                                                                                                                                                     
Beukenoord 9, 8172 BA Vaassen                                          Voor kap van een grove den (661234)                                                          Verleende omgevingsvergunning                       91491 
Dellenweg 81, 8161 AJ Epe                                                  Voor uitbreiding woning (707500)                                                                Verleende omgevingsvergunning                       99215 
Duisterestraat 1, 8162 GL Epe                                             Voor brandveilig gebruik (542040)                                                               Verleende omgevingsvergunning                       99807 
Eeuwhorstweg 5, 8166 KP Emst                                           Voor nieuwbouw bedrijfsruimte kwekerij Eeuwhorst (712945)                    Verleende omgevingsvergunning                       91390 
Hanendorperweg 344, 8166 JJ Emst                                    Voor het plaatsen van een prefab buitenmeterkast tegen de                       Verleende omgevingsvergunning                       91418 
                                                                                            zijgevel van een recreatiewoning in verband met eigen gas en  
                                                                                            elektra aansluiting (695356)                                                                          
Hanendorperweg 360, 8166 JJ Emst                                    Voor combimeterkast gas en elektra buiten (695851)                                  Verleende omgevingsvergunning                       99241 
Huttenbosweg 8, 8167 LB Oene                                          Voor herbouw schuur (669187)                                                                    Verleende omgevingsvergunning                       91483 
Kanaalweg 65, 8166 KL Emst                                               Voor het plaatsen van dakkappellen (661102)                                             Verleende omgevingsvergunning                       91519 
Kerkstraat 9, 8162 RS Epe                                                    Voor een wijziging op een verleende omgevingsvergunning (684995)         Verleende omgevingsvergunning                       91427 
Laarstraat 22, 8166 GS Emst                                               Voor verbouwing bestaande woonboerderij (715981)                                  Verleende omgevingsvergunning                       91374 
Norelweg 4, 8161 NC Epe                                                    Voor het verplaatsen van een paardenbak (533363)                                    Verleende omgevingsvergunning                       91540 
Oenerweg 11, 8161 PJ Epe                                                   Voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw met 8 units (602131)    Verleende omgevingsvergunning                       97231 
Oranjeweg 69, 8166 JA Emst                                               Voor de uitbreiding van de woning (691099)                                               Verleende omgevingsvergunning                       99287 
de Pirk 68, 8171 CX Vaassen                                                Voor dakkapel plaatsen (702881)                                                                 Verleende omgevingsvergunning                       91392 
(Remboe Village kavel 312) op het perceel kadastraal        Voor het kappen van 4 berken (685720)                                                       Verleende omgevingsvergunning                       91867 
bekend gemeente Epe en Oene, sectie T, nummer 5208       
Schorsweg 15, 8171 ME Vaassen                                         Voor het wijzigen van een bedrijfspand (637080)                                         Verleende omgevingsvergunning                       99291 
Wachtelenbergweg 17, 8162 XC Epe                                   Voor het brandveilig gebruik ten gevolge van de uitbreiding van                Verleende omgevingsvergunning                       99385 
                                                                                            het schoolgebouw (468217)                                                                          
Willem Tellstraat 70 Epe                                                      Voor het project brandveilig gebruik MAM’s kinderopvang (293152)           Verleende omgevingsvergunning                       99827 
Aanvraag omgevingsvergunning  
verlengen beslistermijn                                                                                                                                                                                                                                  
(Koeweg, Epe) op het perceel kadastraal bekend                Voor de aanleg van een voedselbos (657044)                                              Verlengen beslistermijn aanvraag                     92238 
gemeente Epe en Oene, sectie S, nummer 297                                                                                                                                          omgevingsvergunning                                        
Markt 3, 8161 CL Epe                                                          Voor verbouw winkelpand tot grandcafé met                                              Verlengen beslistermijn aanvraag                      94974 
                                                                                            afhaalgedeelte (664271)                                                                               omgevingsvergunning 
        

Adres/locatie                                                                   Onderwerp en zaaknummer gemeente Epe                                               Status                                                        Dossier- 
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Paasvuurweg 7A, 8161 CA Epe                                            Voor herontwikkeling tot kinderopvang en kamerverhuur (631766)             Verlengen beslistermijn aanvraag                     99927 
                                                                                                                                                                                                                  omgevingsvergunning                                        
Weteringdijk 73, 8166 KT Emst                                            Voor het herbouwen van een woning (583090)                                            Verlengen beslistermijn aanvraag                     99147 
                                                                                                                                                                                                                  omgevingsvergunning                                        
Evenementenvergunning verleend                                                                                                                                                                                                                 
Dorpsstraat 16A, 8167 NL Oene                                           Vor Dauwtrappnn in Uune                                                                            Geaccepteerde melding APV                              96597 
Marktplein 1, 8161 EE Epe                                                   Voor Mobil Media Lab (MML)                                                                       Geaccepteerde melding APV                              96695 
Overige meldingen / besluiten                                                                                                                                                                                                                       
Eierstreekweg 35a – 37 Vaassen                                          Bestemmingsplan Vaassen                                                                            Gewijzigde vaststelling                                      92297 
Gemeente Epe                                                                      Vervreemding pachtgrond                                                                            Verpachting grond                                             98570 
Gemeente Epe                                                                      Vervreemding pachtgrond                                                                            Voornemen gemeente Epe tot aangaan            98579 
                                                                                                                                                                                                                  verplichting vestiging erfpachtrecht en  
                                                                                                                                                                                                                  opstalrecht                                                          
Gemeente Epe                                                                      Uitschrijving basisregistratie personen                                                         Besluit ambtshalve uitschrijving uit de              98584 
                                                                                                                                                                                                                  Basisregistratie Personen (BRP)- Geiger, M.I.         
de Ireneweg in Vaassen                                                        Voor Koningsdag                                                                                           Ontheffing artikel 35 Alcoholwet verleend         98568 
Marktplein 1, 8161 EE Epe                                                   Voor Mobil Media Lab (MML)                                                                       Geaccepteerde melding APV                              96695 
de Molenstraat, 817 1CE Vaassen                                        Voor een seizoen standplaats op de parkeerplaats                                       Standplaatsvergunning verleend                        95679 
de Pastoorsweg in Vaassen, kadastraal bekend                   Voor een tijdelijke Dekamarkt winkel (579824)                                            Melding brandveilig gebruik geaccepteerd        99460 
gemeente Vaassen, sectie H, nummer 3375                          
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