
In de maand april gaat Liander samen met Picarro  
’s nachts met een speciale auto naar gas ‘’snuffelen’’ 
in Apeldoorn, Ugchelen, Vaassen en Barneveld.  
 
Controle 
Als netbeheerder controleert Liander het gasnet continu  
op eventuele scheurtjes. Meestal gebeurt dit door een  
gasmonteur die met een ‘snuffelapparaat’ over de stoep 
loopt. Maar dat kost best veel tijd. Daarom voeren zij een 
proef uit met een speciale auto. Die speciale auto komt  
uit Zwitserland en heeft verschillende sensoren en  

analyseapparatuur aan boord. Deze auto  
‘snuffelt’ ook naar gaslekken. Hij zuigt 
lucht aan en analyseert deze meteen op 
de aanwezigheid van gas.Dus ziet of 
hoort u ’s nachts een auto rijden met  
verschillende sensoren en een Zwitsers 
kenteken? Dan weet u dat daar hard  
gewerkt wordt aan de inspecties van  
het gasnet! 
 
Meer weten?  
Kijk dan op de website  
www.liander.nl/inspectie-gasnet  
of scan de QR-code.  
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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

@

InformatieLiander inspecteert het gasnet 
met een snuffelauto
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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  
griffier van de gemeenteraad.  
 
Gast van de raad 
 
U heeft elke dag te maken met het werk van de gemeenteraad,  
misschien wel zonder dat u het merkt. Raadsleden bepalen namelijk  
het beleid in de gemeente en controleren of en hoe dit wordt uitgevoerd. 
Weet u wat een raadslid doet? Welke partijen in de gemeenteraad van 
Epe zitten? Wie de raadsleden zijn? En waarover ze eigenlijk allemaal 
besluiten? Hoe werkt die besluitvorming en hoe kunt u daarop invloed 
uitoefenen? De gemeenteraad geeft graag antwoord op deze en andere 
vragen en nodigt inwoners uit om een kijkje achter de schermen te 
nemen als ‘Gast van de raad’.  
 
Gast van de raad is een initiatief van de gemeenteraad om u als inwoner 
kennis te laten maken met het werk van de gemeenteraad. U bent dan 
samen met andere inwoners speciale gast tijdens één van de volgende 
vergaderingen van de gemeenteraad.  
 
Wat kunt u verwachten? 
Op de donderdag van de raadsvergadering wordt u om 18.00 uur in  
het gemeentehuis persoonlijk ontvangen door twee raadsleden, de  
burgemeester en de griffier. Tijdens een broodmaaltijd vertellen we u 
meer over het gemeentebestuur, het raadswerk en hoe besluiten worden 
genomen. Ook hoort u welke onderwerpen er die avond op de agenda 
staan. Daarna krijgt u een korte rondleiding door het gemeentehuis. Op 
de publieke tribune in de raadzaal reserveren we plaatsen voor u zodat 
 u de raadsvergadering kunt bijwonen. Uiteraard is er gelegenheid om in 
gesprek te gaan met raadsleden.  
 
Aanmelden 
Lijkt het u interessant om op deze manier kennis te maken met  
gemeenteraad? Geef u dan op via griffie@epe.nl. De bijeenkomsten zijn 
vier keer per jaar.  
 
Deelname is gratis  
en voorkennis is niet 
nodig.  
 
We willen starten op 
donderdag 15 juni en 
ik hoop u dan te zien 
en te spreken! 
 
Dennie Kattenberg 
Raadsgriffier  
E-mail: griffie@epe.nl  
 
 
 
 

RAADFRACTIES AAN  
HET WOORD

Aanvrager Activiteit omschrijving Locatie Datum Meer informatie

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.danceitout.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 Opgeven: 0578 693257  
www.info@burgerenk.nl            

Wandelsport- 
vereniging WIOS 
Epe

Paasbingo
Verengingsgebouw 
“WIOS Epe” Lohuizer-
weg 18 Epe

04-04-23 bingo@wios-epe.nl   /  
www.wios-epe.nl

Wandelsport- 
vereniging WIOS 
Epe

Paaskaartavond
Verengingsgebouw 
“WIOS Epe” Lohuizer-
weg 18 Epe

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

Muziekvereniging 
Prins Bernhard 
Emst

Jeugdconcert,  
aanvang 15.30 uur 

De Hezebrink, Emst      15-04-23 www.prinsbernhardemst.nl

Vrijwilligers- 
organisatie  
De Kruimelschaar

Open huis Hospice Casa 
Vera. Tijd:  Welkom tus-
sen 11.00 en 15.00 uur 

Hospice Casa Vera, 
Quickbornlaan 13, Epe

15-04-23 www. hospicecasavera.nl

De Jeugd van Toen
Bingo,  
aanvang 14.00 uur

Speeltuin de Kouwenaar, 
Woestijnweg

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

Wie verdient er een lintje? 
Kent u iemand in de gemeente Epe die een lintje verdient? 
Draag die persoon dan voor!  
 
Heeft iemand een bijzondere prestatie verricht, bijvoorbeeld vanwege een enorme inzet voor een (sport-)ver-
eniging of ander vrijwilligerswerk? In april reikt de burgemeester Koninklijke Onderscheidingen uit aan mensen 
met bijzondere verdiensten voor de maatschappij. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse lintjesregen op de laatste 
werkdag voor Koningsdag.  Wilt u iemand voordragen voor een lintje? Neem dan een kijkje op www.epe.nl. 
 
Het voordragen van iemand kan nog tot en met zaterdag 1 juli 2023. In april 2024 worden de lintjes uitgereikt. 
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De ‘Week van het geld’ is begonnen.  
Wethouder Maarten Heere startte de week 
bij de leerlingen in de tweede klas van de 
RSG N.O.-Veluwe. Ze gingen met elkaar in  
gesprek over geld. Waar geven leerlingen hun 
geld aan uit? Door wie of wat worden zij 
beïnvloed? En welke financiële doelen stellen 
de leerlingen om hun dromen te realiseren? 
 
In gesprek gaan over geld 
De ‘Week van het geld’ is een landelijk initiatief 
waarbij de gemeente Epe zich heeft aangesloten. 
Tijdens deze week wordt er aandacht besteed aan 
hoe je gezond omgaat met geld. Dit wordt gedaan 
door kinderen, jongeren en volwassenen te  
herinneren aan de waarde van geld. Door mensen 
op jonge leeftijd bewust te maken van de waarde 
van geld, zijn ze later als volwassenen veel beter in 
staat om rond te komen en uit de schulden te  
blijven. 
 
Thema ‘financiële verleidingen’ 
Dit jaar staat het thema ‘financiële verleiding’  
centraal. Maarten Heere, wethouder onderwijs & 
economie:  

Gastlessen en lesmateriaal 
Er worden in deze week diverse gastlessen  
aangeboden met het nodige lesmateriaal waar 
scholen zelf mee aan de slag kunnen. In de ‘Week 
van het geld’ wordt er op de RSG N.O.-Veluwe niet 
alleen in de tweede klas gesproken over omgaan 
met geld: de school heeft ervoor gekozen om ook 
in alle eerste en derde klassen gesprekken te  
voeren over geld. In elke klas wordt een thema 
rondom geld behandeld dat past bij de  
ontwikkelingsfase van de leerlingen.  
 
Meer activiteiten in de ‘Week van het geld’  
Tijdens deze themaweek organiseert Koppel-Swoe 
verschillende activiteiten in de ‘Huizen van de 
Buurt’. Dit jaar niet alleen voor kinderen en 
jongeren, maar ook voor volwassenen. Zie  
hiernaast het schema met komende activiteiten: 
 

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       

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’ 2023 
van start 

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.

 
“Ik vind het belangrijk dat we met elkaar  

in gesprek gaan over geld en geldzorgen om 
zo het taboe dat er heerst te doorbreken.  

Het is een tijdperk waarin sociale media een 
belangrijke rol spelen, worden we allemaal 

vele keren per dag blootgesteld aan  
reclames en financiële verleidingen. Je moet 
stevig in je schoenen staan om je hier niet 

door mee te laten slepen. Laten we elkaar in 
de samenleving vooral niet gek maken met 

alles wat we willen, of wat we ‘zouden 
moeten hebben’.” 



VRIJWILLIGER VAN DE MAAND  
Wim zet vrijwilligers in hun kracht 
 
Dit is het derde interview in het kader van de serie Vrijwilligers van de 
Maand. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Epe wordt bekend 
gemaakt wie tot de Vrijwilliger van het Jaar 2023 is gekozen. 

Foto en tekst: Dick van der Veen  
 
Als er in de gemeente Epe, en met name  
in het dorp Vaassen, een bovenmodaal 
evenement moet worden georganiseerd 
wijzen de vingers al snel in één richting: in 
die van Wim van ’t Einde. Hij is de man  
van de ideeën die bovendien groepen  
vrijwilligers om hem heen enthousias-
meert en in hun kracht weet te zetten. 
Daarvan zijn vele voorbeelden voorradig. 
 
Zit het in de genen?  
“We hadden het thuis niet breed. Een groot, 
gastvrij gezin, waar iedereen aantafel kon 
schuiven. Dan deden wij het met ietsje  
minder. Eerlijk gezegd zat ik in mijn jeugd 
ook hele avonden voor de buis, Op enig  
moment vroeg ik me af wat ik daar van op 
stak? Toen ben ik gaan studeren en heb mijn 
horizon verbreed. Daarbij heb ik de keuze  
gemaakt voor verbreding in combinatie  
met diepgang.” 
 
Dorpskerk 
Iedereen kent Wim van zijn grote bemoeienis 
met de Dorpskerk. Hij redigeerde het  
jongerenblad Visnet, was jeugdouderling,  
is kerkrentmeester maar vooral de man  
achter de vele renovaties zoals momenteel de 

realisering van een nieuw kerkelijk centrum.  
Hij heeft een vlotte pen waarmee hij niet  
alleen de Dorpskerk een dienst bewijst.  
Artikelen op diverse spraakmakende websites 
brengen hem in contact met grootheden in 
het bedrijfsleven. 
 
Geschiedenis 
Hij interesseert zich bovenmatig voor  
geschiedenis. Was de grote man achter een 
expositie van het Doorgeefluik Epe in het 
kader van de Tweede Wereldoorlog, werkt 
mee aan Ambt Epe en gaf handen en voeten 
aan  bevrijdingsmagazines. Maar zijn interes-
ses reiken ver. Hij liet KoppelSwoe erin delen 
op het vlak van het welzijnswerk, is nauw  
betrokken bij een archeologisch project van 
de gemeente Epe.  
 
Hij is duidelijk de man van het glas half vol, 
die geen uitdaging uit de weg gaat. Het  
bleek onder meer met een actie van Omroep 
Gelderland, waarbij dorpen de uitdaging  
kregen om iets te organiseren waar zoveel 
mogelijk mensen op af kwamen. Hij bedacht 
een gratis loterij voor kinderen, maakte  
bedrijven en particulieren warm voor het 
fourneren van een enorm prijzenpakket. 
“Tegen de 1.500 kinderen van basisscholen 
en in hun kielzog (groot)ouders meldden zich 

in De Rank. Ze gingen met tassen vol spullen 
naar huis Iemand die het moest tellen kreeg 
er de blaren van op zijn duim. Die zei te hopen 
dat nooit meer iemand zoiets zou uitdenken. 
We wonnen er 2.500 euro mee die is besteed 
aan het vervangen van het dak van de kerk. 
Wanneer je daarmee bemoeienis hebt kom  
je als het ware automatisch met de hele  
maatschappij in aanraking.”  
 
Momenteel houdt hij zich bezig met de  
ontstaansgeschiedenis van de Dorpskerk, die 
tot nu toe aan Brunhold wordt gelieerd en op 
circa het jaar 800 is ingeschat. Van ’t Einde 
komt op gerede gronden meer in de richting 
van Brunhilde en op (begin) zevende eeuw.  
De monnik Brunhold en de Dorpskerk lijken 
niet de geschikte combinatie. 

Mindset  
Zijn grootste kracht ligt op het terrein van de 
mindset: het loskoppelen van de faalangst bij 
mensen om iets nieuws aan te pakken. “ 
Willen is kunnen”, komt hem vlot over de  
lippen. “Niets maakt me zo blij als het leveren 
van een bijdrage aan de ontwikkeling van iets 
of iemand. “Ik kan overigens ook best nee 
zeggen. Mijn inzet is gericht op de zin van  
dingen . Heel mooi als daar ook het etiket leuk 
op geplakt kan worden, maar dat hoeft niet 
samen te gaan. Wanneer echter de zin voor 
het doen van een inspanning ontbreekt dan 
begin ik er niet aan.” 
 
Wil je ook iemand nomineren voor de 
vrijwilligersprijs? Geef die persoon dan snel op via 
www.epe.nl/vrijwilligersprijs of kijk voor meer infor-
matie op www.epedoet.nl/eregalerij-vrijwilligers/. 
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Wisseling bij de erfgoedcommissie 
De erfgoedcommissie adviseert het college en inwoners over gebouwd 
erfgoed, historisch landschap en archeologie. De commissie denkt 
graag met u mee als u plannen heeft voor verbouw of verduurzaming 
van uw monument. 
 
Afscheid Klaas Zondergeld 
Bouwkundige Klaas Zondergeld neemt in maart afscheid van de commissie.  
Dit na maar liefst 21 jaar! De commissie gaat zijn ervaring en zijn plaatselijke 
kennis missen. Dank je wel Klaas! Wij zijn heel erg blij dat Boukje Overbeek 
zijn plek in de commissie overneemt. De commissie vergadert eens in de  
6 weken. U kunt de vergaderingen bijwonen. Stuur hiervoor een e-mail naar  
gemeente@epe.nl.  
 

De voltallige nieuwe erfgoedcommissie Hans van Dord (rechts) bedankt Klaas zonderland voor zijn inzet de afgelopen 21 jaar
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Gemeente Epe groeit....  
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! 

Adviseur gebieds- 
ontwikkeling  

(accent landelijk gebied) 

Medewerker  
civiele techniek/ 
wegbeheerder 

Beleidsontwikkelaar 
afval, grondstoffen 

en circulariteit 

Adviseur  
veiligheid 

Strategisch  
adviseur veiligheid 

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   

Neem een kijkje… 
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De gemeenteraad van Epe heeft op donderdagavond 23 maart 
vergaderd. In deze terugblik leest u wat er besproken en 
besloten is.  
 
Vragenhalfuur 
Tijdens het vragenhalfuur zijn door de fractie van het CDA  
vragen gesteld over een fietspad tussen Oene en Epe en over 
de problemen bij de GGD. Nieuwe Lijn heeft vragen gesteld 
over flexwoningen aan de Apeldoornseweg in Vaassen en 
SGP-ChristenUnie over niet-bezorgde stempassen.  
 
BESPREEKSTUKKEN 
 
Rapport Rekenkamercommissie onderzoek Toezicht en 
Handhaving 
De rekenkamercommissie heeft onderzoek laten doen naar 
toezicht en handhaving in het ruimtelijke en fysieke domein  
in Epe. Door een onderzoeksbureau is onderzoek gedaan naar 
de doeltreffendheid en doelmatigheid van het toezicht- en 
handhavingsbeleid en de toekomstbestendigheid van dat  
beleid in relatie tot de aankomende nieuwe wet- en regel- 
geving. De centrale onderzoeksvraag in het rapport luidt:  
“Zijn toezicht en handhaving op geldende regels, eisen en 
voorwaarden in het fysieke domein van de gemeente Epe 
doelmatig, doeltreffend en toekomstbestendig?” De rekenka-
mercommissie heeft het onderzoeksrapport aangeboden aan 
de gemeenteraad. De raad heeft ingestemd met het voorstel 
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. 
 
Het besluit is aangenomen met 20 stemmen voor (CDA, 
Nieuwe Lijn, VVD, SGP-CU, D66, Gemeentebelangen en FVD) 
en 1 stem (PvdA) tegen, met daarbij de opmerking dat dhr. 
Van Nuijs (PvdA) zich vergiste bij het stemmen.  
 
De fractie van het CDA heeft een motie “Plan van Aanpak 
Handhavingsbeleid” ingediend. Deze motie is aangenomen 
met 20 stemmen voor (CDA, Nieuwe Lijn, VVD, SGP-CU, D66, 
Gemeentebelangen en FvD) en 1 stem tegen (PvdA).  
 
Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2023 – 2027 
De gemeente Epe werkt aan een gezonde toekomst voor haar 
inwoners. Een gezonde leefstijl hoort daarbij en alcoholgebruik 
verdient aandacht. In het Preventie- en handhavingsplan 
wordt beschreven hoe de gemeente Epe de komende jaren wil 
werken aan alcoholpreventie. Met als doel om alcoholgebruik 

in de gemeente Epe terug te dringen. Omdat alcoholgebruik 
een gezonde ontwikkeling in de weg kan zitten, wordt de 
focus op jongeren van 12 tot 18 jaar en hun sociale omgeving 
gelegd.  
De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel van het 
college om het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2023 - 
2027 vast te stellen.  
 
Bestemmingsplan Kolthoven 
Het monumentale landhuis ‘Kolthoven’ in Epe heeft volgens 
het geldende bestemmingsplan Buitengebied Epe een woon-
bestemming. De beoogd eigenaar ziet kansen voor herontwik-
keling en wil een particuliere woonzorgvoorziening voor 
mensen met een somatische en/of psychogeriatrische aandoe-
ning als dementie realiseren. Deze mensen hebben continue 
zorg nodig en intensieve begeleiding. Om deze ontwikkeling 
mogelijk te maken, dient de huidige bestemming ‘wonen’ aan-
gepast te worden naar de bestemming ‘maatschappelijk’. De 
raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel om het be-
stemmingsplan Kolthoven ongewijzigd vast te stellen. 
 
Terugkijken of bijwonen? 
De volgende commissievergadering is op woensdag 5 april om 
19.30 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te 
wonen in het gemeentehuis van Epe. Ook kunt u de vergade-
ringen van de gemeenteraad en de commissies live volgen én 
terugkijken via  https://epe.raadsinformatie.nl. Daar vindt u 
ook de vergaderstukken.  
 

UIT DE RAAD VAN DONDERDAG  
23 MAART 2023

Meestal worden commissievergaderingen op donderdag  
gehouden, maar deze keer is er een vergadering op woensdag. 
 
Op woensdag 5 april vergaderen de leden van de commissie 
Omgeving en Financiën van de gemeente Epe. De commissie 
Maatschappij en Bestuur vervalt omdat er geen agendapunten 
aangeleverd zijn. U bent van harte welkom om de vergadering 
bij te wonen in het gemeentehuis. De vergadering is 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  
mening geven over de geagendeerde voorstellen en stand- 
punten. Met die informatie kunnen de raadsleden in de  
raadsvergadering goed geïnformeerd een besluit nemen. 
 
De commissie Omgeving en Financiën vergadert  
vanaf 19.30 uur in de raadzaal.  

De voorzitter is dhr. Albert Oortgiesen. Op de agenda staan de 
volgende onderwerpen:  
 
Beleidskader zon en wind  
De raad wordt voorgesteld het Uitwerkingskader zon en  
wind vast te stellen en in afwijking van het financiële beleid, 
te onderzoeken onder welke voorwaarden financiële partici- 
patie van inwoners bij energie-opwekprojecten via een  
gemeentelijke borgstelling mogelijk gemaakt kan worden.  
 
Verklaring van geen bedenkingen  
Hoofdstraat 90-94 Epe 
De raad wordt voorgesteld:  
1.   In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen 
      zienswijze conform de bijgevoegde zienswijzenota  
      "Zienswijzennota Ontwerp omgevingsvergunning  
      Hoofdstraat 90-94 Epe".  
2.   Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor  
      de bouw van een nieuw winkelpand met hierboven 13  
      appartementen en een ondergrondse parkeergarage op 
      het perceel Hoofdstraat 90-94 te Epe (op grond van artikel  
      2.27 Wabo, juncto artikel 6.5 Bor) zodat de omgevings-v 
      ergunning kan worden verleend;  
3.   Te besluiten dat geen exploitatieplan noodzakelijk is.  
 
Toekenning gedeelte uitvoeringskrediet  
'mobiliteitsfonds 2023'  
De raad wordt voorgesteld vanuit het mobiliteitsfonds  
(Programmabegroting 2023-2026) een bedrag van  
€330.000,- beschikbaar te stellen voor 2023 ten behoeve  
van kleinschalige verkeersmaatregelen en het uitvoeren  
an onderzoek en planuitwerking.  
 
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 in-
zien? Neemt u hiervoor contact op met de griffie via 14 0578. 
Ook als u na inzage van de stukken meer informatie wilt.

COMMISSIEVERGADERING WOENSDAG 5 APRIL 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 overheid.nl hebben geplaatst. Hieronder leest u het overzicht van de elektronische  
bekendmakingen/publicaties van 16 maart 2023 tot en met 22 maart 2023. 

Aanvraag omgevingsvergunning                                                                                                                                                                                                                   
Cromme Ackerstede 66, 8171 KE Vaassen                           Voor uitbreiding van de woning (764860)                                                    Aanvraag omgevingsvergunning                       121159 
Dellenweg 50, 8161 AL Epe                                                 Voor uitbreiding woonhuis met garage en overkapping (763138)                Aanvraag omgevingsvergunning                       119317 
Deventerstraat 107, 8171 AD Vaassen                                 Voor het uitbreiden van een schuur (762217)                                               Aanvraag omgevingsvergunning                       116898 
Heuve 39, 8162 EZ Epe                                                        Voor het uitbreiden van het woonhuis door middel van een aanbouw        Aanvraag omgevingsvergunning                       114590 
                                                                                            (759970)                                                                                                        
Hoofdstraat 131, 8162 AE Epe                                             Voor bestaande winkel met verdieping uitbreiden met 3 woningen            Aanvraag omgevingsvergunning                       124267 
                                                                                            (767564) 
Korte Laarstraat 4, 8166 GP Emst                                        Voor een tijdelijke woonunit t.b.v. de verbouw/uitbreiding van de woning  
                                                                                            (756769)                                                                                                       Aanvraag omgevingsvergunning                       115659 
Kruethofstede 1, 8171 KT Vaassen                                       Voor het plaatsen van een erker (766735)                                                    Aanvraag omgevingsvergunning                       124165 
Papenstraat 42, 8162 RR Epe                                               Voor het verbreden van de huidige inrit (761455)                                        Aanvraag omgevingsvergunning                       116555 
Putterstraat 4, 8172 EV Vaassen                                          Voor het plaatsen van een dakkapel (765019)                                              Aanvraag omgevingsvergunning                       121262 
Radeweg 14, 8171 MD Vaassen                                          Voor het kappen van 2 bomen (759147)                                                       Aanvraag omgevingsvergunning                       116855 
Evenementenvergunning verleend                                                                                                                                                                                                                 
Ireneveld in Vaassen                                                             Voor Koningsdag Vaassen                                                                            De tussentijdse melding evenement is              118515 
                                                                                                                                                                                                                  goedgekeurd                                                      
Smallertsweg 8, 8166 KD Emst                                             Voor Flyfair                                                                                                   Evenementenvergunning verleend                     125069 

Verkeersbesluit                                                                                                                                                                                                                                               
Dorpsstraat Vaassen tussen Jan Mulderstraat en                 Verkeersbesluit Instellen voetgangerszone                                                   Overwegingen ten aanzien van het besluit        113955 
Ter Heerdtspad                                                                      
Gildenweg Epe                                                                     Opladen elektrische voertuigen                                                                                                                                               120444 
Overige meldingen / besluiten                                                                                                                                                                                                                       
Beekstraat 1A, 8162 HA Epe                                                Voor een incidentele standplaats                                                                 Standplaatsvergunning verleend                        118442 
Elspeterweg 80, 8171 PZ Vaassen                                        Koningsdag                                                                                                  Ontheffing artikel 35 Alcoholwet verleend          
Gemeente Epe                                                                      Ivanciu, F                                                                                                       Besluit ambtshalve uitschrijving Uit de  
                                                                                                                                                                                                                  Basisregistratie Personen (BRP)                         121513 
Gemeente Epe                                                                      Ivanciu, M                                                                                                     Besluit ambtshalve uitschrijving Uit de  
                                                                                                                                                                                                                  Basisregistratie Personen (BRP)                         121518 
Gemeente Epe - verkiezingen                                               S. van den Berg                                                                                             Benoemd tot lid van de gemeenteraad  
                                                                                                                                                                                                                  van Epe                                                             113430 
Populierenlaan 16, 8162 CV Epe                                          Voor het aanleggen van een uitweg                                                             Geaccepteerde melding                                     122402 

Perceel Slatstraat U 8554 ged. (naast Slatstraat 22)             Verpachting grond Gemeente Epe                                                                Loting                                                                 729412 

Adres/locatie                                                                   Onderwerp en zaaknummer gemeente Epe                                               Status                                                        Dossier- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      nummer 
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Energie besparen met tips van  
de energiecoach 

Donderdagmiddag 16 maart kwamen energiecoaches en 
inwoners van gemeente Epe bij elkaar in het Kulturhus 
Epe om te praten over energie besparen.  

Dit deden ze aan de hand van een  poster 
met daarop 17 tips. Een paar tips noemen 
we in dit artikel. De poster met alle tips 

vindt u op ww.samendewinterdoor.nu 
of scan de QR-code.    
  

Tip 1: Verwarm slim  
Doe de tussendeuren dicht en zet alleen de verwar-

ming aan in de kamer waar u bent. Vergeet u weleens 
om de deur dicht te doen? Plaats dan een deurspin op het 
scharnier van de tussendeur en dan gaat de deur vanzelf 
achter u dicht.  Dat scheelt een hoop warmte en dus geld!  

  
 Tip 2: Zet uw apparaten niet op 
stand-by  

Een andere tip is om sluipverbruik te stoppen.  
Zorg dat apparaten echt uit staan en niet onnodig energie 
verbruiken in de stand-by-modus. De decoder van de tv is 
een echte sluipverbruiker. De energiecoach raadt aan om een 
stekkerblok met een schakelaar te gebruiken. Dat scheelt een 
hoop energie en ook geld!  

 Tip 3: Douche 5 minuten  
Korter douchen is ook een echte bespaartip. 
Douche maar 5 minuten, een graad lager en ge-

bruik een waterbesparende douchekop. De inwoners 
kregen als cadeautje een douchetimer mee naar huis. Een 
klein cadeautje waarmee veel bespaard kan worden.   

  

Tip 4: Zet uw cv-ketel op  
60 graden  

Een andere slimme bespaartip is om uw cv-ketel op 
60 graden te zetten. Zo bespaart u in 1 minuut écht op uw 
gasverbruik. Een cv-ketel staat vaak op 80 graden, terwijl 60 
graden genoeg is. Aanpassen is zo gedaan:   
1. Ga naar www.zetmop60.nl of scan de QR-code  
2. Kijk naar de video van 1 minuut  
3. Zet daarna zelf uw cv-ketel op 60 graden   

  

Tip 5: Koop radiatorventilatoren   
Een andere tip is om radiatorventilatoren te kopen 

voor uw woonkamer. Die blazen de warmte van de 
radiatoren beter de woonkamer in en is de woonkamer dus 
sneller op temperatuur.  
 
 

Bekijk de uitlegvideo's  
Meer tips zijn te vinden op www.samendewinterdoor.nu. 
Ook staan daar allerlei video's over waarom de cv-tempera-
tuur omlaag kan en hoe u dat kunt doen.  
Maar ook hoe u radiatorfolie plaatst 
of leidingisolatie aanbrengt.  
 

Lekker aan de slag met energie besparen.  
  
 

In gesprek met de energiecoach 
De energiecoach komt graag bij u thuis om te kijken 
wat u kunt doen om energie te besparen. Wilt u ook 
tips van de energiecoach? Vul dan uw gegevens in 
via www.epe.nl/duurzaamheid/energieadvies of 
scan de QR-code.  
 
Een van de energie- 
coaches neemt binnen-
kort contact met u op om  
een afspraak te maken. 


