
Waarom werken bij gemeente Epe?
• Wij staan open voor jouw ideeën.

• Enthousiaste groep collega’s.

•  Ruimte voor opleiding en ontwikkeling.

Uitnodiging
Kom jij bij ons 
op de koffie?

Twijfel je nog óf je gaat solliciteren, 

maak dan gebruik van ons koffi  e-

moment. Alle vragen die je hebt 

over de organisatie, de functie of de 

werkomgeving kan je stellen onder 

het genot van een kopje koffi  e of 

thee. Het koffi  emoment is op 

donderdagavond 30 maart van 19.00 

tot 21.00 uur. Aanmelden kan tot en 

met 26 maart via hrmepe@epe.nl.

Ben jij een kei in het ruimtelijk domein?

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Bekijk www.epe.nl/werken-voor-epe of scan de QR-code hiernaast en solliciteer direct. 

Elke dag werken we samen met onze inwoners en ondernemers 
om onze gemeente een stukje mooier, zorgzamer, veiliger en duurzamer te 
maken. Jij kunt ons hierbij helpen. Gemeente Epe groeit en wij hebben dan 

ook diverse uitdagende vacatures in het ruimtelijk domein open staan.

Jongens en meisjes die in 2023 10 jaar worden,  
ontvangen in maart of april een uitnodiging om  
de HPV-vaccinatie te halen. HPV is een zeer  
besmettelijk virus dat verschillende soorten kanker 
kan veroorzaken. De vaccinatie beschermd tegen  
6 soorten kanker door HPV.  
 
HPV-vaccinatie voor meisjes én jongens 
Meisjes worden al sinds 2010 gevaccineerd tegen HPV.  
Een HPV-infectie kan ook vormen van kanker veroorzaken 
bij mannen. Daarom is het belangrijk ook jongens te  
vaccineren, zodat zij ook beschermd zijn tegen kanker door 
HPV. Daarnaast draagt vaccinatie bij aan de bescherming 

van de bevolking tegen HPV en HPV-gerelateerde kanker: 
hoe meer mensen immuun zijn voor een infectie, hoe  
kleiner de kans is op verspreiding. 
 
Waar en wanneer? 
De HPV-vaccinatie wordt door GGD Noord- en  
Oost-Gelderland gegeven op maandag 27 maart 2023 van 
10.00-17.00 uur (pauze van 12.30 tot 13.00 uur).  
Adres: PWA Sporthal, Sportlaan 1 in Epe. 
 
Inhaalvaccinaties 
De GGD biedt 4-18 jarigen de mogelijkheid om gemiste 
vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma in te halen. 
Neem hiervoor contact op met GGD Noord- en  
Oost-Gelderland via 088 443 3100 doorkiesnummer 3 
(werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur). Voor meer  
informatie over coronavaccinaties: ga naar ggdnog.nl.  
 
 

Meer informatie en vragen  
 
Voor meer informatie over de HPV-vaccinatie:  
rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/hpv. 
 
Heb je vragen over vaccinaties?  
Ga naar www.rijksvaccinatieprogramma.nl/vragen. 
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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

@

InformatieVaccineren tegen HPV-kanker
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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 SGP-ChristenUnie. 
 
“Mooie initiatieven” 
 
Momenteel wordt er in Epe-Noord (Hoge Weerd) een Sport-, Beweeg- en 
Ontmoetingsfaciliteit (SOF) gerealiseerd. Er wordt een sportveld aange-
legd voor meerdere sporten zoals voetbal, basketbal en hockey. Ook is er 
een calisthenics (gym) park met een jeu de boules-baan en wordt het ge-
heel mooi aangevuld met groen. Al met al een verrijking voor de wijk en 
voor deze gemeente. Jong en oud kunnen straks lekker in de buitenlucht 
bewegen en elkaar ontmoeten. 
 
Het mooie is dat dit initiatief gewoon uit een aantal inwoners is geko-
men. Een klein groepje actievelingen is meer dan 4 jaar bezig geweest 
met onderzoek naar de mogelijkheden om dit mooie project te realise-
ren. Er werden fondsen aangeschreven en heel wat mensen gebeld. Ook 
zijn er veel partijen en verenigingen bij dit plan betrokken. Dit om draag-
vlak te vergroten en het een multifunctioneel plan te maken. Het resul-
taat is dat de gemeente Epe slechts een klein deel van de kosten van het 
plan hoeft bij te dragen en we met z’n allen straks een mooie faciliteit 
rijker zijn. Dat allemaal dankzij de inspanning van een aantal Epenaren.  
 
We beseffen ons dat niet alle goede initiatieven altijd gerealiseerd kun-
nen worden. Soms is er een tekort aan mankracht, draagkracht of finan-
ciën. Helaas betekent dit soms het einde van een goed initiatief. Maar dit 
voorbeeld laat zien dat het wel degelijk mogelijk is. Ja, het kostte moeite, 
tijd en heel wat liters koffie en thee, maar op 22 april, om 14.00 uur, 
staat de opening gepland van deze SOF. We hopen, samen met de initia-
tiefnemers, dat jong en oud lekker zullen gaan sporten en bewegen op 
dit veld. Maar ook hopen we dat hier veel goede gesprekken zullen 
plaatsvinden en dat we elkaar blijven ontmoeten. En wie weet welke an-
dere mooie initiatieven daar weer zullen ontstaan. 
 
Stefan Pruim 
SGP-ChristenUnie 
 
E-mail adres: scpruim@epe.nl  
 

RAADFRACTIES AAN  
HET WOORD

Aanvrager Activiteit omschrijving Locatie Datum Meer informatie

Historische  
vereniging Ampt 
Epe

Ledenvergadering  
gevolgd door een lezing 
over Palmpasen en  
Paastradities, aanvang 
19.30 uur 

Kulturhus aan de  
Stationsstraat 25 in  
Epe

23-03-23

Deze wordt gegeven door 
Jan Bark uit Apeldoorn,  
eigenaar van museum ‘In 
de zevende hemel’.

Avonden met Zin 
en Kleur

Lezing over de bescherm-
heiligen van Epe, Vaassen 
en Oene door Mr. Theo 
Somsen, Inloop vanaf 
19.00 uur, start 19.30 uur

Regenboogkerk,  
Beekstraat 33, Epe

23-03-23

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 

“Dance It Out”                          

25+ Dancing Party. Terug 
naar de 80’s, 90’s en de 
zeros, afgewisseld met 
hits van nu, tijd: 20.00 
tot 00.00 uur                                                                             

Dorpscentrum  
De Wieken, Beukezaal, 
Vaassen                                                                          

31-03-23 Tickets via www.dance-
itout.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            

Wandelsport- 
vereniging WIOS 
Epe

Paasbingo
Verengingsgebouw 
“WIOS Epe” Lohuizer-
weg 18 Epe

04-04-23
Meer info:  
bingo@wios-epe.nl   /  
www.wios-epe.nl

Wandelsport- 
vereniging WIOS 
Epe

Paaskaartavond
Verengingsgebouw 
“WIOS Epe” Lohuizer-
weg 18 Epe

07-04-23
Meer info:  
kaarten@wios-epe.nl   /  
www.wios-epe.nl

De Kouwenaar
Bingo,  
aanvang 14.00 uur

Woestijnweg 61, 
8172 CN Vaassen

20-04-23

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
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Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 maart 2023 is het weer 
zover: we vieren de landelijke ‘Week van het geld’. Met geld 
omgaan, hoe doe je dat nu eigenlijk? Wanneer ga je goed  
met je geld om en wanneer juist niet? Het bespreken van  
geldzaken is een onderdeel van de opvoeding. Tegenwoordig 
krijgen ook kinderen en jongeren te maken met steeds meer 
verleidingen. Op internet, sociale media en op de televisie, 
overal zijn er reclames. Het kan lastig zijn om hier mee om  
te gaan.  
 
Wat is de ‘Week van het geld’? 
Tijdens deze week leren kinderen en jongeren gezond omgaan met 
geld. Dit doen we door kinderen en jongeren te herinneren aan de 
waarde van geld en hoe zij hier gezond mee om kunnen gaan. Kinde-
ren die al op jonge leeftijd met geld leren omgaan zijn als volwassene 
veel beter in staat om rond te komen en uit de schulden te blijven.  

Activiteiten in de gemeente Epe 
Ook in de gemeente Epe worden er verschillende activiteiten  
georganiseerd om het thema 'Week van het Geld' onder aandacht te 
brengen.  
Een belangrijk onderdeel tijdens deze week is het in gesprek gaan 
met kinderen en jongeren over geldzaken. Dit wordt gedaan door  
het aanbieden van gastlessen en lesmateriaal. Ook zijn er voor  
kinderen, jongeren en ouders verschillende activiteiten  
georganiseerd in de 'Huizen van de Buurt'. 
 
Zie hieronder een overzicht van alle activiteiten in de  
'Huizen van de Buurt' 
 
 
 

Maandag 27 maart 2023 
•    9.00-12.00 uur  
      Kledingbank  
      Bloemfontein, Vaassen >>  
      Gratis tweedehands kleding, schoenen 
      en speelgoed. 

Dinsdag 28 maart 2023 
•     9.00-12.00 uur  
      Kledingbank 
      Bloemfontein, Vaassen >>  
      Gratis tweedehands kleding,  
      schoenen en speelgoed. 
 
•     10.00-11.30 uur  
      Buurtkoffie met Kletspot  
      Burgerenk, Epe >>  
      Praat met ons mee tijdens de  
      Buurtkoffie. Ben jij op de hoogte van  
      toeslagen en regelingen? 
 
•     09.30-11.00 uur  
      Buurtkoffie met Kletspot  
      Bloemfontein, Vaassen >>  
      Praat met ons mee tijdens de Buurt-   
      koffie. Ben jij op de hoogte van  
      toeslagen en regelingen? 
 
•     19.30-21.00 uur  
      Buurtkoffie met  
      Het Formulierenteam   
      Bloemfontein, Vaassen >>  
      Gratis hulp en advies bij administratie 
      en financiën. 
 
•     19.30-21.00 uur   
      Buurtkoffie inloop  
      toeslagen en regelingen 
      Triton, Vaassen >>  
      Inloop over geld. Ben jij op de hoogte 
      van toeslagen en regelingen? 

Heb je vragen over de 'Week van het Geld' of wil je iets 
meer weten over een activiteit? Bel Koppel-Swoe dan 
op 0578-67 67 67 of mail naar info@koppelswoe.nl.

Woensdag 29 maart 2023 
•     9.00-12.00 uur  
      Kledingbank  
      Bloemfontein, Vaassen >>  
      Gratis tweedehands kleding,  
      schoenen en speelgoed. 
 
•     09.30-11.00 uur  
      Buurtkoffie inloop met  
      huurincasso Triada  
      Triton, Vaassen >>  
      Informatie over de ‘Week van het     
      Geld’ en we kijken samen naar  
      regelingen en toeslagen waar je       
      recht op hebt of gebruik van kan      
      maken. Huurincasso van Triada        
      deelt tips over geld en huur. 
 
•     14.00-15.30 uur   
      Het Grote Geldspel voor  
      kinderen van de basisschool        
      Speeltuinvereniging, Emst >>  
      Kom je ook meespelen? 
 
•     19.00-21.00 uur  
      Jongerenavond 
      De Hezebrink, Emst >>  
      We kletsen wat over geld en spelen  
      een spel over geld uitgeven. 

Donderdag 30 maart 2023 
•     9.00-12.00 uur   
      Kledingbank  
      Bloemfontein, Vaassen >>  
      Gratis tweedehands kleding,  
      schoenen en speelgoed. 
 
•     09.30-11.00 uur 
      Buurtkoffie met Kletspot–            
      Bloemfontein, Vaassen >>  
      Praat met ons mee tijdens de Buurt- 
      koffie. Ben jij op de hoogte van 
      toeslagen en regelingen? 
 
•     10.00-12.00 uur 
      Buurtkoffie inloop met huur- 
      incasso Triada – Balai Pusat,  
      Vaassen >>  
      Informatie over de ‘Week van het     
      Geld’ en we kijken samen naar  
      regelingen en toeslagen waar je       
      recht op hebt of gebruik van kan      
      maken. Huurincasso van Triada deelt 
      tips over geld en huur. 
 
•     12.30-16.00 uur  
      Buurtkoffie met Kletspot en        
      sjoelen – Kulturhus EGW, Epe >> 
      Praat met ons mee tijdens de Buurt- 
      koffie. Ben jij op de hoogte van  
      toeslagen en regelingen? 
 
•     15.30-16.30 uur 
      Het Grote Geldspel voor kinderen 
      van de basisschool - 
      Triton, Vaassen >>  
      Kom je ook meespelen? 
 
•     19.30-21.00 uur  
      Groet & Ontmoet junior 
      Triton, Vaassen >>  
      We spelen het spel ‘Goed met je       
      money?’ 

Vrijdag 31 maart 2023 
•     10.00-11.30 uur  
      Inloopuur Formulierenteam - 
      Burgerenk, Epe >>  
      Gratis hulp en advies bij  
      administratie en financiën.  
      Loop gerust bij ons binnen! 
 
•     14.00 -16.00 uur   
      Buurtkoffie over geld   
      Hezebrink, Emst >>  
      Inloop over geld. Ben jij op de            
      hoogte van toeslagen en regelingen? 
 
•     19.00-22.00 uur  
      Jongerenavond  
      De Hezebrink, Emst >> 
      We kletsen wat over geld en spelen   
      een spel over geld uitgeven. 

Bekijk de gratis lezing  
'Pubers en Poen' van financieel 

coach Eef Opdorp.

‘WEEK VAN HET GELD’ 
Start 27 maart ‘Week van het geld’



In gesprek met energieadviseur Anneke Idzinga 

Energieadvies 
Vandaag is het onderwerp 'Frisse lucht in huis, maar geen 
kou!'. Roosters in de ramen: bedompte lucht eruit, frisse lucht 
erin. Maar ook… warme lucht eruit en koude lucht erin. Dit is 
hoe in veel huizen (nog) de ventilatie werkt. Goed voor de 
gezondheid maar minder goed voor de energierekening. En 
voor het wooncomfort. Want zeg nou eerlijk, onder dat venti-
latierooster zit het toch niet zo lekker als het buiten koud is.  
 
 

Wat zijn de voordelen  
van een zuinig  
ventilatiesysteem?  
• Er gaat minder warmte   
   verloren 
• Er komt minder koude lucht  
   binnen  
• U bespaart op uw energie- 
   rekening  
 
 

Waarmee kunt u het ventilatierooster vervangen?  
Er zijn meerdere opties waarmee u uw huidige 
 ventilatierooster kunt vervangen:  
•     een zelfsturend ventilatierooster  
•     een ventilatierooster met verwarmingslint  
 
U kunt er ook voor kiezen om (bij vervanging van het glas) 
de roosters helemaal te laten vervallen en te kiezen voor:  
•     een centraal balans-ventilatiesysteem met  
      warmteterugwinning 
•     een muurventilator met warmteterugwinning 
 
Met warmteterugwinning wordt de warmte van de ‘oude 
lucht’ gebruikt om de nieuwe verse koude lucht op te  
warmen. In bestaande woningen is het vaak niet te doen om 
dat een centraal balansventilatiesysteem met kanalen door 
het hele huis alsnog aan te leggen. Een goed alternatief  
is een ('decentrale') muurventilator die alleen in de  
woonkamer/keuken zorgt voor verse lucht. Dit kan een  
interessante oplossing zijn als u wél graag uw glas wilt  
gaan vervangen, maar liever geen ventilatieroosters meer 
terug wilt laten plaatsen.   

Dat voldoende isolatie belangrijk is om (op termijn) op een 
warmtepomp over te gaan, is veel mensen wel bekend. Maar 
een zuinig ventilatiesysteem kan net zo belangrijk zijn. Houd 
de gemeentewijzer in de gaten voor meer tips van Anneke 

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 vetduurzamen:  
     maak een afspraak met onze energie adviseur via 
     www.epe.nl/duurzaamheid.                
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Gemeente Epe is met verschillende projecten bezig om te zorgen 
dat Epe in 2050 CO2-neutraal is. Onderzoeken welke buurten  
zonder aardgas verwarmd kunnen worden is daar onderdeel van. 
En daarom zijn isolatie en energiebesparing belangrijke thema’s. 
Want als we met z’n allen isoleren en minder energie verbruiken, 
is er minder energie nodig om onze huizen te verwarmen.  
Daarnaast heeft Gemeente Epe ook energiecoaches en een  
energieadviseur die alle inwoners willen helpen bij het  
verduurzamen van hun huis.  
 
Energieadviseur Anneke werkt inmiddels twee jaar voor de  
gemeente en heeft veel inwoners op weg mogen helpen  
met energie besparen. Dit keer een paar tips in de 
gemeentewijzer. 

Energieadvies?

lees hier het  uitgebreide artikel van Anneke

Wie nomineert u voor de titel  
Vrijwilliger van het Jaar 2023?  
 
Vrijwilligerswerk kan iets kleins zijn. Bijvoorbeeld de hond van de buren uitlaten of boodschappen doen voor een zieke buurvrouw. Maar soms hebben vrijwilligers er een  dagtaak aan. Denk bijvoorbeeld aan een bestuursfunctie voor een sportclub of helpen  op een school. Meestal voeren zij dit mooie werk onzichtbaar en geheel belangeloos uit. 
 
Ook dit jaar laten we graag zien wat deze mensen voor onze samenleving betekenen.  We willen de vrijwilligers die zich belangeloos voor een ander inzetten in het zonnetje  zetten. Daarom reiken wij de Vrijwilligersprijs uit.  
We roepen op om juist ook onze jonge Eper vrijwilligers aan te melden voor deze prijs! Dus, kent u iemand en wilt u diegene in het zonnetje zetten? Meld die persoon dan aan via www.epe.nl/vrijwilligersprijs. 
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De gemeenteraad van Epe vergadert op donderdag 23 maart 
vanaf 19:30 uur in het gemeentehuis. U bent van harte  
welkom om deze vergadering bij te wonen. Of volg de  
vergadering 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 9 maart 2023 tot en met 15 maart 2023.

Aanvraag omgevingsvergunning                                                                                                                                                                                                                   
Dellenweg 64, 8161 AM Epe                                                Voor het kappen van 2 grove dennen (752149)                                            Aanvraag omgevingsvergunning                       104450 
Emsterweg 110, 8171 PK Vaassen                                       Voor het kappen van 15 bomen (754428)                                                     Aanvraag omgevingsvergunning                       106693 
Eperweg 63, 8167 LG Oene                                                 Voor het bouwen van een schuur  (751621)                                                 Aanvraag omgevingsvergunning                       104403 
Geerstraat 29, 8171 LH Vaassen                                          Voor het plaatsen van een mestsilo op het bouwvlak (755351)                   Aanvraag omgevingsvergunning                       109164 
Kamperweg 64, 8162 EP Epe                                               Voor de nieuwbouw van een woning (757000)                                            Aanvraag omgevingsvergunning                       111987 
Koeweg 17, 8162 PH Epe                                                     Voor het kappen van 2 dennenbomen op het perceel 327 op het park         Aanvraag omgevingsvergunning                       102371 
                                                                                            Remboe Village (750697)                                                                               
Lariksweg 10, 8162 EG Epe                                                 Voor het kappen van 2 fijnsparren (752116)                                                 Aanvraag omgevingsvergunning                       104426 
Le Chevalierlaan 15, 8162 PD Epe                                       Voor de vervanging van het rieten dak van de monumentale                      Aanvraag omgevingsvergunning                       102508 
                                                                                            boerderij (750703)                                                                                         
Le Chevalierlaan 15, 8162 PD Epe                                       Voor het plaatsen van zonnepanelen (750433)                                             Aanvraag omgevingsvergunning                       102325 
Molenweg 29, 8162 PE Epe                                                 Voor constructieve wijzigingen en gevelwijzing zijgevel (753139)               Aanvraag omgevingsvergunning                       106451 
Norelbosweg 5, 8161 AS Epe                                               Voor het kappen van 3 bomen (754495)                                                       Aanvraag omgevingsvergunning                       106733 
Oost Ravenweg 4, 8162 PJ Epe                                            Voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit (756901)                               Aanvraag omgevingsvergunning                       111872 
Oranjeweg 53, 8166 JA Emst                                               Wijzigen veehouderij - verlengen en herinrichten pluimveestal(len) (752347)     Aanvraag omgevingsvergunning                       104470 
Oranjeweg 59, 8166 JA Emst                                               Voor uitbreiding van de woning (750763)                                                    Aanvraag omgevingsvergunning                       102567 
Ravenstraat 17, 8161 RT Epe                                               Voor het vernieuwen van de bestaande schuur (750896)                             Aanvraag omgevingsvergunning                       106374 
Rozenkampweg 26, 8167 LP Oene                                      Voor het gebruik van het huidige gastenverblijf als tijdelijke                       Aanvraag omgevingsvergunning                       109326 
                                                                                            woonruimte (756142)                                                                                    
Suikerbrink te Vaassen                                                         Voor de realisatie van 23 appartementen in opdracht van Triada (750698)     Aanvraag omgevingsvergunning                       104196 
Vennenweg 12, 8162 NW Epe                                             Voor het realiseren van een ééngezinswoning (753173)                               Aanvraag omgevingsvergunning                       106490 
Weteringdijk 31, 8161 SE Epe                                              Voor het vervangen van de dakbedekking van pannen in riet (757165)       Aanvraag omgevingsvergunning                       112057 
Aanvraag omgevingsvergunning verleend                                                                                                                                                                                                     
Elburgerweg 132, 8171 RJ Vaassen                                     Voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit (683344)                               Verleende omgevingsvergunning                       109155 
Gildeland 15, 8162 XL Epe                                                   Voor vergroten van de woning d.m.v. het plaatsen van een                         Verleende omgevingsvergunning                       109108 
                                                                                            dakkapel (702253)                                                                                         

Jan Mulderstraat 37, 8171 CC Vaassen                                Voor het realiseren van een bovenwoning in een winkel (610315)               Verleende omgevingsvergunning                       106288 
Rauwenhoffweg 2, 8162 PK Epe                                          Voor het bouwen van twee bijgebouwen (606756)                                      Verleende omgevingsvergunning                       109160 
Aanvraag omgevingsvergunning verlengen  
beslistermijn                                                                                                                                                                                                                                                                       
Oranjeweg 119, 8166 JB Emst                                             Voor de verbouw van een woonboerderij (685852)                                      Verlengen beslistermijn aanvraag                     107217 
                                                                                                                                                                                                                  omgevingsvergunning                                        
Torenweg 1, 8161 AT Epe                                                    Voor verbouw en uitbreiding bestaande bungalow (689515)                       Verlengen beslistermijn aanvraag                     107608 
                                                                                                                                                                                                                  omgevingsvergunning                                        
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Evenementenvergunning verleend                                                                                                                                                                                                                 
Margrietweg 5, 8171 CT Vaassen                                         Voor Bloemen en Plantenmarkt                                                                    Geaccepteerde melding APV                              111100 
Midachten 50, 8162CM Epe                                                 Voor OPENING SOF                                                                                       Geaccepteerde melding APV                              112732 
Midachten 50, 8162CM Epe                                                 Voor OPENING SOF                                                                                       Geaccepteerde melding APV                              112743 
Willem Tellstraat 66, 8162 ET Epe                                        Voor Koningsspelen 2023                                                                             Geaccepteerde melding APV                              111873 
Willem Tellstraat 66, 8162 ET Epe                                        Voor Koningsspelen 2023                                                                             Geaccepteerde melding APV                              112749 
Verkeersbesluit                                                                                                                                                                                                                                               
Houtzagersstraat Vaassen                                                    Voor het reserveren van twee openbare parkeerplaatsen ten behoeve        Verkeersbesluit                                                   107931 
                                                                                            van het openbaar laden van elektrische voertuigen                                       
Ireneweg Vaassen                                                                 Voor het reserveren van twee openbare parkeerplaatsen ten behoeve         Verkeersbesluit                                                   108006 
                                                                                            van het openbaar laden van elektrische voertuigen                                       
Parkweg Epe                                                                         Voor het reserveren van twee openbare parkeerplaatsen ten                       Verkeersbesluit                                                   108073 
                                                                                            behoeve van het openbaar laden van elektrische voertuigen                        
Pastoor Somstraat Epe                                                         Voor het reserveren van twee openbare parkeerplaatsen ten                       Verkeersbesluit                                                   108108 
                                                                                            behoeve van het openbaar laden van elektrische voertuigen                        
Schaatsenrijder Epe                                                              Voor het reserveren van twee openbare parkeerplaatsen ten behoeve        Verkeersbesluit                                                   108118 
                                                                                            van het openbaar laden van elektrische voertuigen                                       
Zwaluwstraat Vaassen                                                          Voor het reserveren van twee openbare parkeerplaatsen ten 
                                                                                            behoeve van het openbaar laden van elektrische voertuigen                       Verkeersbesluit                                                   108046 
Overige meldingen / besluiten                                                                                                                                                                                                                       
Deventerweg 9 Oene                                                            Oprichting afvalinzamelingsbedrijf                                                               Intrekking besluit weigeren aanvraag               102941 
                                                                                                                                                                                                                  omgevingsvergunning                                        
Emst-Achterhegge                                                                Wijzigingsplan Natuurontwikkeling                                                              Onherroepelijk                                                   110669 
Gemeente Epe                                                                      Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023                                                                                                                         102223 
Gemeente Epe                                                                      Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid en kwaliteit                                                                                             111112 
                                                                                            Wmo 2015 en Jeugdwet                                                                                                                                                          
Vaassen                                                                                Bestemmingsplan Suikerbrink                                                                       Bestemmingsplan onherroepelijk                       107433 
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