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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

Nominatie van start voor de 
‘Sportprijs Epe’ en ‘Heel Epe 
Beweegt-prijs’ 

De gemeente Epe gaat vanaf nu op zoek naar de 
beste sportprestatie en het beste maat-

schappelijke sportinitiatief van het jaar 
2022. De winnaars in deze categorieën 
ontvangen de Sportprijs en de ‘Heel Epe 
Beweegt-prijs’. De verkiezing, georgani-
seerd door de gemeente in samenwer-
king met sportverenigingen, organisaties 
en inwoners, keert na 2 jaar afwezigheid 

weer terug.   Kandidaten voor de nominaties 
kunnen worden gestuurd via een e-mail naar 

thomas.prins@epe.nl. Zo thuis mogelijk laten  
opgroeien 

 
Stimuleren sport in de gemeente 
De prijzen worden uitgereikt om inwoners te bedanken voor hun prestaties en 
ideeën, ze in het zonnetje te zetten en het sportklimaat binnen de gemeente Epe 
te stimuleren. De sportprijs is voor de beste sportprestatie. Bijzonder is dat zowel 
professionele als amateur sporters en zowel individuele sporters als teams deze 
prijs kunnen winnen. De ‘Heel Epe Beweegt-prijs’ viert maatschappelijke initiatie-
ven die inwoners in onze gemeente aanzetten tot bewegen.  
 
Nomineren en stemmen 
Sportverenigingen en inwoners kunnen zowel voor de Sportprijs als de Heel-Epe-
Beweegt prijs kandidaten aandragen. Zij mogen per persoon 1 kandidaat of team 
per prijs aandragen. Zij hebben vanaf nu tot 21 november 2022 om hun inzending 
in te sturen, waarna de jury een top 3 per categorie selecteert. Eind november 
worden de kandidaten bekend gemaakt en kunnen inwoners via de gloednieuwe 
website van de gemeente stemmen op hun favoriete sporter of sportteam en het 
mooiste maatschappelijke sportinitiatief.  
 
Stemmen en onthulling winnaar 
Een jury kiest uit alle kandidaten 3 genomineerden per categorie. Vervolgens 
stemmen de jury (50%) en de inwoners (50%) over wie dit jaar de winnaar wordt 
van de prijzen. De onthulling van de winnaar en de uitreiking van de prijzen vin-
den plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis in januari 2023. 
 
Nomineren: kandidaten kunnen worden doorgegeven via  
thomas.prins@epe.nl. 

Op 1 november gaven wethouder Annemiek van Loon, René Blok met 
een team vrijwilligers van ‘het Vlinderhuis’ het startschot voor dit 
unieke en fleurige project in de Gemeente Epe. Het doel van het  
project is om op scholen in de gemeente aandacht te vragen voor  
het verminderen van (zwerf)afval en het herstellen en vergroten van 
de biodiversiteit.  
 
Bloemenvlinders 
 390 Leerlingen van 15 scholen uit de gemeente hebben afgelopen periode 
voor de bloembollen een vlinderontwerp gemaakt. Uiteindelijk zijn er 19  
ontwerpen uitgekozen. De scholieren gaan de bollen zelf poten. In november 
worden op verschillende locaties de bollen geplant: bij elke deelnemende 
school, drie in het Vegtelarijpark en één in het Sweerts de Landaspark.  
De kick-off was afgelopen dinsdag door leerlingen van de Gildeschool.  
Wethouder Annemiek hielp mee en vatte het mooi samen: “Het is wel  
duidelijk; we moeten beter met de natuur omgaan. En jij kan dat zelf doen, 
gewoon in jouw buurt. Gewoon waar je woont en naar school gaat,”  
vertelde ze de kinderen die klaarstonden om de bollen te planten, “ga ge-
woon doen en doe het samen!”  
 
Voor biodiversiteit, tegen zwerfafval 

 Zo gezegd, zo gedaan; de bollen aan de Sint Crusiusweg zitten in de grond en deze vroege voorjaarbloeiers moeten ervoor 
zorgen dat het in het voorjaar zoemt van de insecten. Dit draagt bij aan de biodiversiteit in onze gemeente; meer dieren-, 
insecten-  en plantensoorten in de wijken en buurten. En dat er meer bewustwording komt voor de eigen leefomgeving. De 
kinderen en omwonenden kunnen het hele voorjaar van de vrolijke kleuren van de bloemen genieten en ze houden het met 
elkaar opgeruimd en schoon. Voor alle informatie, foto's, video's en de ontworpen vlinders zie de speciale pagina op 
www.vanzwerfafvalnaarvlinder.nl/expeditie-vlinder 
 
Het project is een samenwerking tussen: Het Vlinderhuis, de Gemeente Epe, Axent Groen, Elektra BV Epe, Baltus Bloembollen  
Vaassen en is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de gemeente Epe, het Waterschap V&V, Rabobank  
NO Veluwe en Inner Wheel Epe.

Expeditie Vlinder van start! 
Scholen in gemeente Epe voor biodiversiteit en tegen zwerfafval  

Van 28 november t/m 2 december 2022 worden er militaire oefeningen gehouden 
rondom de gemeente Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten, Barneveld, 
Apeldoorn en Epe. Meer weten? Kijk op www.epe.nl/militaireoefeningen
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In deze rubriek stellen de gemeenteraadsfracties in Epe zich om de 
beurt aan u voor. Bijvoorbeeld door informatie over eigen activitei-
ten met u te delen. Of door hun mening te geven over een onder-
werp dat speelt in onze gemeente. Vandaag komt aan het woord: de 
fractie van de Partij van de Arbeid.  
 

EEN BETROUWBARE OVERHEID 
 
De houding van de overheid kan mensen in uiterst moeilijke situaties bren-
gen en ervoor zorgen dat ze bijvoorbeeld onbedoeld als fraudeur bestempeld 
worden. Zie bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. We zijn, hopelijk onbedoeld, te-
rechtgekomen in een volstrekt bureaucratische samenleving waarin veel 
mensen, door de ongebreidelde regelgeving en digitalisering, de weg zijn 
kwijtgeraakt. Daarom moet de menselijke maat terug, ook bij de gemeente. 
Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar het is het streven waard. Op weg dus 
naar een dienstverlening met een persoonlijke benadering en die de mense-
lijke maat en niet wantrouwen als leidraad neemt. Een dienstverlening die 
de mens als mens ziet en niet als een nummer.  
We constateren dat op alle niveaus de bestuurscultuur in Nederland kan 
worden verbeterd. Ook als politieke partij zullen we opener en duidelijker 
moeten worden en mensen actiever moeten betrekken bij het afwegen van 
belangen. Wij zijn ons ervan bewust dat nu veelal een minderheid de kans 
neemt haar zienswijzen naar voren te brengen, maar de ‘zwijgende meerder-
heid’ niet wordt gehoord. Een brug slaan naar deze groep is moeilijk, maar 
noodzakelijk. 
 
De komende tijd wordt het uitermate belangrijk om inwoners direct te be-
trekken bij ingrijpende maatregelen die hen aangaan. Denk aan participatie 
bij bijvoorbeeld de energietransitie.  
Onze bestuurders horen garant te staan voor een bevredigend participatie-
proces, waarin inwoners zich gehoord voelen. Daarbij gaat het er niet om dat 
mensen altijd hun gelijk halen.  
De onvrede bij inwoners wordt echter een stuk gro-
ter bij een slechte procedure dan bij een goede. 
Een belangrijke andere voorwaarde voor een goed 
participatieproces is de duidelijkheid over wie de 
lusten krijgt en wie de lasten.  
Bij het benoemen van opvanglocaties voor status-
houders en Oekraïners hebben we helaas weer kun-
nen constateren dat er te weinig aandacht is 
geschonken aan de situatie van de omwo-
nenden. Hopelijk heeft het college hier een 
les uitgetrokken. 
 
Joop van Nuijs,  
fractie Partij van de Arbeid

Raadfracties aan het woord

Bedrijven investeringszone kern Epe  
van start 
Bedrijven investeringszone kern Epe van start 
Op woensdag 26 oktober jl. vond in het gemeentehuis van Epe de telling plaats van de stemmen voor de Bedrijven in-
vesteringszones (BIZ’en). Onder toeziend oog van de notaris. Dit betrof de BIZ ondernemerskernen van Epe en Vaassen 
en van BIZ vastgoed Vaassen. De kern Epe kreeg met een ruime 83% draagvlak voor de BIZ om van start te gaan.   
 
Een aantrekkelijker centrum van Epe 
Dit betekent dat ondernemers binnen de kern Epe een vaste bijdrage gaan leveren aan de Stichting Ondernemers BIZ 
Kern Epe. Gebaseerd op de WOZ-waarde van de panden. Hierdoor is er een grotere financiële bijdrage mogelijk voor de 
organisatie van evenementen en acitiviteiten. Waarmee de ondernemers het centrum van Epe aantrekkelijker kunnen 
maken. Dit geldt voor een periode van vijf jaar. De looptijd van de BIZ.   
  
Wethouder blij met de BIZ-Epe 
“Vanuit de gemeente en natuurlijk ook vanuit mijn rol als wethouder Economie ben ik zeer blij met de BIZ-Epe. De BIZ 
geeft de ondernemers meer financiële armslag. Zij kunnen voor een langere termijn activiteiten plannen en daarmee het 
winkelcentrum in de kern Epe aantrekkelijker maker. Natuurlijk is het jammer dat het in Vaassen niet gelukt is. Maar de 
ondernemersvereniging Vaassen blijft zich ook met veel enthousiasme inzetten voor het winkelcentrum in die kern. We 
blijven ons hard maken voor alle winkelgebieden in onze gemeente”, aldus wethouder Economie Maarten Heere.  
 
Voorzitter Ondernemersvereniging Epe: ‘groot draagvlak goed nieuws’ 
Martin Lokhorst: “Het is vooral heel goed nieuws dat een groot draagvlak is voor de BIZ vanuit de ondernemers. We blij-
ven ons inzetten voor het behoud en de verbetering van de aantrekkelijkheid van Epe. Het nog beter kunnen trekken van 
consumenten naar Epe zal voor alle ondernemers effect hebben, zowel in het BIZ gebied als daarbuiten. Dank voor de 
steun vanuit de ondernemers en inzet van alle betrokkenen”  
 
Wat is een BIZ? 
Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen een bestemmingsheffing wordt geheven. Gemeenten kunnen dit instellen 
op initiatief van ondernemers/vastgoedeigenaren. Dit maakt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investe-
ren in een afgebakend stuk winkelgebied; de BIZ. Waarbij alle ondernemers meebetalen aan activiteiten die het betref-
fende gebied aantrekkelijker maken. 
De beoogde BIZ’en van kern Vaassen hebben niet voldoende draagvlak om van start te gaan.

Gemeente Epe zoekt ruimte 
voor tijdelijke huisvesting 
statushouders  
Gemeente Epe is op zoek naar eigenaren, die bereid zijn om een 
stukje van hun perceel aan de gemeente te verhuren voor het 
plaatsen van een woonunit voor tijdelijke huisvesting van 
statushouders.  
 
Bent u eigenaar van een groot perceel? En heeft u ruimte om een woon-
unit te plaatsen voor huisvesting van statushouders? Of denkt u er mis-
schien aan om in de toekomst een bijgebouw, mantelzorgwoning of 
kantoor op uw perceel te plaatsen? Of wilt u gewoon helpen bij de asiel- 
en woningmarktcrisis? Dan komen wij graag met u in contact.  
 
Kijk voor meer informatie op www.epe.nl/oproeptijdelijkehuisvesting. 

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

Verkeerskundig 
medewerker  

(28-36 uur)

Lid  
rekenkamer- 
commissie 

Accountmanager 
Bedrijven 
(28-36 uur)



Aanvrager Activiteit omschrijving Locatie Datum Meer informatie

Stichting Glas-
kunst

glaskunstexpositie in kas-
teel de Cannenburch

kasteel de Cannenburch
t/m  
20-11-22

Ampt-Epe

Filmmiddag met o.a.  
De bouw De Veluwepoort 
in 2005 en de Nieuwe 
Marktwand in 2014 
aanvag 14.00 uur 

Kulturhus EGW, Stations-
straat 25 Epe

10-11-22 www.ampt-epe.nl 

Buurtinloop/ 
koffieochtend

Tussen 10.00 en 12.00 uur
Kantine voetbalvereniging 
Wissel, Ericaweg 6, Epe

10-11-22 nadere info Frits Molenaar 
0578 614806

Atletiekvereni-
ging Cialfo

Klaverjassen 
Inloop 19.00 uur,  
start 19.30 uur 
Prijs: 2,50 EUR

Wachtelenbergweg 15, Epe
11-11-22 
09-12-22

Opgeven:  
cialfokaarters@gmail.com 

Stichting Broken 
Wings ’40 – ’45

Jaarlijkse Poppy Day  
herdenkingen in Epe en 
Vaassen.

Begraafplaats Tongerense-
weg, Epe om 11.00 uur en  
Begraafplaats Apeldoornse-
weg, Vaassen om 14.00 uur 

12-11-22

Kulturhus EGW & 
Stichting Cultu-
reel Platform Epe

Let’s make Comedy, finalis-
tenronde door Gelderland. 
20.00 uur 

Kulturhus EGW Stations-
straat 25 Epe

12-11-22  www.kulturhusepe.nl

Repair Cafe Epe
Repair Cafe  
van 9.30 tot 12.00. 

In de Hoeksteen te Emst 
aan de Vaassenseweg 1 
(ingang Stationsweg)  
achter de Hervormde Kerk  
Gemeente Emst.

12-11-22
Kulturhus EGW & Stichting 
Cultureel Platform Epe

Accordeonvereni-
ging Kunst Na  
Arbeid Epe

Najaarsuitvoering De Hezebrink Emst 12-11-22
Meer informatie: 
www.knaepe.nl

Fotoclub AFV Epe
Fotolezing door Diana 
Bokje

Kulturhus EGW, Stations-
straat 25 Epe

17-11-22

Muziekvereni-
ging Prins Bern-
hard Emst     

Bingoavond  De Hezebrink, Emst      18-11-22 www.prinsbernhardemst.nl

Speeltuinvereni-
ging 'Emst'

Sinterklaasintocht 2022 
Emst

 Ds. van Rhijnstraat 13, 
8166AK Emst

19-11-22

Muziekvereni-
ging Prins Bern-
hard Emst en 
Harmonie Epe    

Samenwervingsconcert   
Verenigingsgebouw Konink-
lijke Harmonie Epe      

19-11-22 www.prinsbernhardemst.nl

Jubilate Deo
Openbare uitvoering van 
het koorstuk Abraham

De Tabernakel,  
Prins Hendrikweg 6,  
8171 EH Vaassen. 

20-11-22

Grote kerk Epe & 
Stichting Cultu-
reel Platform 
Epe,

Salon Chopin,  benefiet-
concert tbv voedselbank, 
met Johannette Zomer so-
praan en Marien van Nieu-
kerken piano 20.00 uur

Locatie:  Grote Kerk van 
Epe, Beekstraat 1A

24-11-22

De NES, de 
Nieuwe Eper  
Sociëteit

Theater/muziekvoorstelling Kulturhus in Epe 19-11-22

Episch Centrum
Theatermiddag met  
liedjes van toen'

Episch Centrum 24-11-22 Meer info:  
info@epischcentrum.nl

Christelijke Ge-
mengde Zangver-
eniging Hosanna

Kerst SING-IN (concert)
Dorpskerk Vaassen, Markt-
plein 7, 8171CJ Vaassen

10-12-22

vv KCVO Kerstkienen, 20.00 uur Clubhuis vv KCVO 16-12-22

Het Cannenburg-
her Gerij

Jaarlijkse kerstrit met 10 à 
12 aanspanningen

De route loopt langs de zorgcentra De 
Boskamp, Nieuwe Antoniehof, Lusthof 
en De Klaarbeek in Epe. Ook Licht in 
Duuster zal aangedaan worden

18-12-22

AGENDA RAADSVERGADERING  
10 NOVEMBER 2022 

De gemeenteraad van Epe vergadert op donderdag 10 november 2022 
vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om deze 
vergadering bij te wonen. De vergadering is ook live te volgen via 
epe.raadsinformatie.nl/live   
 
Voor deze vergadering zijn de volgende onderwerpen geagendeerd:   
De volgende onderwerpen staan op de agenda: 
•   Amendement: Herijking Subsidiebeleid 
      De raad wordt voorgesteld om de nota 'herijking subsidiebeleid pijler  
      Sociaal, het subsidiekader' vast te stellen waarin een nieuw subsidie- 
      kader voor de subsidies in het sociale domein is uitgewerkt op basis  
      van scenario 4, onder voorbehoud van besluitvorming van de raad over  
      de begroting voor het extra benodigde budget. 
 
•   Begroting 2023-2026, tweede termijn 
      De raad wordt voorgesteld om de programmabegroting 2023-2026  
      vast te stellen. 
 
•   Hamerstuk: Belastingtarieven 2023 
      De raad wordt voorgesteld om: 
      1.      De tarieventabel 2023, behorende bij de belastingverordeningen 
               vast te stellen.  
      2.      Het maximumbedrag kwijtschelding voor het variabele tarief  
               (diftar) te verhogen tot € 69,48. 
 
•   Hamerstuk: Herijking aandelen gemeente Epe in Circulus 
      De raad wordt voorgesteld om geen wensen en bedenkingen in te  
      dienen over het voorgenomen besluit van het College om over te gaan  
      tot de aankoop van 26 aandelen à € 1,- in Circulus B.V. 
 
Stukken ter inzage 
U kunt de vergaderstukken inzien via epe.raadsinformatie.nl. Klik in het 
vergaderschema, op de betreffende datum, op de specifieke vergadering 
voor de agenda en bijbehorende stukken. Wilt u ze liever op papier inzien? 
Neemt u hiervoor contact op met de Griffie via 14 0578. Ook als u na in-
zage van de stukken meer informatie wilt. 
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In de gemeente Epe worden regelmatig activiteiten georganiseerd. De gemeente vindt het belangrijk om hier aan-
dacht aan te besteden. Organiseert u een activiteit die in de komende maanden plaatsvindt en die u in dit schema 
vermeld wilt hebben? Stuur dan een bericht naar adver@epe.nl

Een selectie activiteiten 

Gemeente Epe 
Gemeentewijzer

Tijdelijke wegafsluiting 
 
In verband met de aanleg van een fietspad is de Laan van Fasna  
ter hoogte van de Pastoorsweg afgesloten van donderdag 17 november 
19.00 uur tot vrijdag 18 november 7.00 uur.



Gemeente Epe 
Gemeentewijzer

Dinsdag  
8 november 

2022 
 

Gemeente Epe 
Gemeentewijzer pagina 4

“Illegaal vuurwerk wordt vaak binnenshuis opgeslagen. Dit is  
levensgevaarlijk, aangezien het vaak om zware explosieven gaat”.  
 
Weet jij waar illegaal vuurwerk ligt opgeslagen of waar het wordt 
verhandeld?  
 
Meld dit anoniem telefonisch via 0800-7000 of online  
https://meldmisdaadanoniem.nl 

Stichting Leergeld  
Noord Veluwe zoekt hulp 
 
Stichting Leergeld biedt (financiële) ondersteuning voor kinderen van 4 
tot 18 jaar die door een laag gezinsinkomen niet volwaardig deel kunnen 
nemen aan onderwijs en buitenschoolse activiteiten.  
 
Het motto van Stichting Leergeld is dan ook: “Alle kinderen mogen mee-
doen, want nu meedoen is straks meetellen “. 
 
Zowel voor het bestuur van de stichting (werkzaam in Hattem, Heerde en Epe) als voor 2 lokale afdelingen (Hattem en 
Heerde)zoekt stichting leergeld betrokken vrijwilligers.  
 
Een meer uitgebreide functieomschrijving vindt u op de website www.leergeldnoordveluwe.nl  
Wilt u vrijblijvend meer informatie? Bel 06- 51551231.

Bladval is geen afval 
 
De herfst is dit jaar weer indrukwekkend. Iedere boom bekent kleur. 
De jonge esdoorns aan de Oude Wisselseweg staken met hun rode bla-
deren vlammend af tegen de blauwe lucht. De Japanse notenboom is 
knalgeel en de beuken kleuren goud. Wanneer het blad uiteindelijk af-
valt is dit niet het einde maar een nieuw begin. Zodra het de grond 
raakt maken schimmels en bacteriën het makkelijker verteerbaar voor 
het overige bodemleven. En onder de grond, of beter gezegd in de 
grond is het druk. In een handje gezonde grond leven meer organismen 
dan er mensen op aarde zijn. Bomen investeren heel veel energie in dit 
bodemleven en dat is puur uit eigenbelang. Ze moeten hun leven lang 
op dezelfde plek staan en die moet in topconditie blijven. Het recyclen 
van bladeren speelt hierin een belangrijke rol. 
  
Bladeren verteren en worden door wormen de grond ingetrokken. Dit is alle-
maal CO2 wat in de bodem wordt opgeslagen en veel water kan vasthouden. 
Dit maakt van de bodem een grote spons waardoor bomen ook in de zomerse 
hitte voldoende water verdampen om onze dorpen te koelen. 
  
Een blad vormt een beschermlaag voor de bodem; 's winters beschermt het 
tegen vorst en slagregens, 's zomers voorkomt het uitdrogen. Op wegen en 
paden kan het blad glad en gevaarlijk worden. Daarbuiten loont het op alle 
fronten om het zoveel mogelijk te houden waar het is. Om het verwaaien te 
voorkomen kan er altijd wel ergens een bladhoop worden gemaakt. Voor egels 
en padden is een fijne overwinteringsstek. Minder bladruimen, minder water 
geven in de zomer, wie wil dat nou niet?  

Taalvrijwilligers gezocht  
 
Eén op de zes Nederlanders heeft moeite met lezen 
en schrijven. En daarnaast zijn er nog mensen die 
slecht Nederlands spreken. Dat kunnen immigran-
ten zijn, maar ook mensen die hier geboren en ge-
togen zijn. Vind jij het leuk om met de Nederlandse 
taal bezig te zijn en anderen te helpen met het 
beter leren spreken, lezen of schrijven ervan?  
Meld je dan aan bij Taalpunt Epe/Vaassen of Taal-
punt Heerde van de Bibliotheek Noord-Veluwe en 
wordt taalvrijwilliger van één of meer volwasse-
nen..  
 
Voordat je aan de slag gaat, krijg je een training van 5 
dagdelen waarin je informatie krijgt over de werkwijze 

en materialen. De training wordt gegeven op dinsdagochtend en start op 15 november. Daarna kun je aan de slag en 
zoekt het Taalpunt een deelnemer die bij jou en je kwaliteiten past. Als taalvrijwilliger begeleidtbegeleid je iemand één 
keer per week ongeveer circa 1,5 uur. In de bibliotheek of tijdens een wandeling praten jullie over alledaagse zaken als 
hobby of werk. Of jullie lezen samen een krantenartikel of je helpt met het schrijven van een e-mail.  
 
Wil je meer weten of je aanmelden? Neem contact op met Margriet Breet van Taalpunt Epe/Vaassen en Taalpunt 
Heerde. Tel: 06 -12 66 09 76 of stuur een mail naar taalpuntepe@bibliotheeknoordveluwe.nl  

Uitnodiging bijeenkomst ‘Veilig onder- 
nemen in de natuur klimaatbestendige  
vakantieparken’ 
 
Op donderdag 17 november organi-
seert Gemeente Epe samen met Stich-
ting Promotie Gemeente Epe de 
ondernemersbijeenkomst ‘Veilig Onder-
nemen in de natuur: Klimaatbestendige 
Vakantieparken’. De bijeenkomst vindt 
plaats in Epe in partycentrum De Vos-
senberg.  
 
Aanvangstijd: 13.00 uur.  
 
Uiteraard zijn alle (recreatie)ondernemers in de gemeente Epe en buurgemeenten van harte welkom.  
De natuur houdt namelijk geen rekening met mensgemaakte grenzen. En klimaatverandering is een opgave die 
ons allemaal aangaat. Samen staan we sterker, nietwaar?  
 
Voor deze bijeenkomst hebben wij drie gastsprekers uitgenodigd. Zo gaat Klaas Noorland (Veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland) in op het perspectief van de VNOG op klimaatbestendigheid t.b.v. (natuur)brandvei-
ligheid, spreekt landschapsarchitect Dennis Martens over de landschappelijke (her)inrichting van toekomstbe-
stendige vakantieparken en richt ecoloog Robbin Buitink (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) zich op 
biodiversiteit op vakantieparken. Kortom, een mooi, aansluitend programma dat inspeelt op het huidige kli-
maat.  
 
Aansluitend is er een netwerkborrel om ervaringen over het afgelopen seizoen uit te wisselen. En om kennis te 
maken met verscheidene adviseurs. Ook is het een mooi moment om de nieuwe vakantieparkondernemers in de 
gemeente Epe te introduceren en ideeën uit te wisselen.   
 
Wees welkom en meld je aan! Stuur een e-mail naar info@stichtingpromotiegemeenteepe.nl. 
 
Tot ziens op de 17e!

Iemand helpen met taal? De bibliotheek zoekt Taalvrijwilligers! 
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De gemeente Epe geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties  
in elektronische vorm volledig weer. In de Gemeentewijzer van Rondom de Sprengen leest u  
als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die wij al op 

overheid.nl hebben geplaatst.  Hieronder leest u het overzicht van de elektronische  
bekendmakingen/publicaties van 27 t/m 02 november 2022. 

Aanvraag omgevingsvergunning  
Bertha von Suttnerweg 10, 8161DK Epe                              Het aanleggen van een rookkanaal t.b.v. de houtkachel aan  (581375)        Omgevingsvergunning aangevraagd                 488052 

Hanendorperweg 92, 8166JJ Emst                                       Het kappen van een Amerikaanse eik  (580516)                                           Omgevingsvergunning aangevraagd                 487603 

Hoofdstraat 117, 8162 AD Epe                                             Het realiseren van 22 appartementen, commerciële ruimte en een              Omgevingsvergunning aangevraagd                 478957 

                                                                                            stallingsgarage (574312)                                                                               

Gemeente Epe                                                                     Het kappen van 83 bomen (574157)                                                            Omgevingsvergunning aangevraagd                 480484 

Gemeente Epe                                                                     Melding brandveilig gebruik Dekamarktaan kadastraal bekend                  Omgevingsvergunning aangevraagd                 486786 

                                                                                            gemeente Vaassen nummer 3375 sectie H (Nabij kruising Pastoorsweg /  

                                                                                            Laan van Fasna te Vaassen)(579824) 

Stationsstraat 14, 8161CR Ep                                               Het plaatsen van gevelreclame (580259)                                                      Omgevingsvergunning aangevraagd                 486849 

Stationsstraat 125, 8171BW Vaassen                                  Het bouwen van een bijgebouw (543969)                                                    Omgevingsvergunning aangevraagd                 484066 

                                                                                                                                                                                                                   

Omgevingsvergunning verleend                                                                                                                                                                                                                    
Boshoekerweg 14, 8167LS Oene                                          Het kappen van een es (540192)                                                                  Omgevingsvergunning verleend                        478612 

Dijkhuizerzandweg 15A, 8161NS Epe                                  De nieuwbouw van een woning (525901)                                                    Omgevingsvergunning verleend                        482584 

Gemeente Epe en Oene nummer 8301 sectie U                   Het plaatsen van een tijdelijke Pinbox aan kadastraal bekend gemeente     Omgevingsvergunning verleend                        478909 

(nabij Pastoor Somstraat te Epe)                                          Epe en Oene nummer 8301 sectie U (nabij Pastoor Somstraat te Epe)  

                                                                                            (515077) 

Schotweg 24, 8162GM Epe                                                  Het plaatsen van een dakkapel in linker zijgevel ter vervanging van           Omgevingsvergunning verleend                        487065 

                                                                                            bestaande dakkapel (580318) 

 
Overige besluiten/meldingen                                                                                                                                                                                                                         
Gortelsche Bosch in Epe                                                       Plaatsing van een informatiebord (521512)                                                  Vergunningsvrij                                                  478910 

Gemeente Epe                                                                     Opladen elektrische voertuigen - Europalaan -parkeerplaats                        Verkeersbesluit                                                   79619 

                                                                                            Goeman Borgesiusstraat 

Gemeente Epe                                                                      Opladen elektrische voertuigen - Ericaweg 9 te Epe                                    Verkeersbesluit                                                   479635 

                                                                                            (parkeerterrein sportvereniging Wissel) 

Gemeente Epe                                                                      Opladen elektrische voertuigen - nabij de Leegte 123 te Epe                       Verkeersbesluit                                                  479666 

Gemeente Epe                                                                     Opladen elektrische voertuigen - Glazenmaker Epe                                      Verkeersbesluit                                                   479588 

Gemeente Epe                                                                     Opladen elektrische voertuigen - nabij de Eikelkamp 33 te Epe                   Verkeersbesluit                                                   479649 

Gemeente Epe                                                                     Ontheffing artikel 35 Alcoholwet verleend voor Oener Koefeest in Oene     Ontheffing                                                         480035 

Gemeente Epe                                                                      Ontwerpwijziging van de begroting 2023 van Tribuut                                  Ter inzagelegging                                              480514 

                                                                                            belastingsamenwerking 

Gemeente Epe                                                                     Jaarstandplaatsvergunning verleend aan Saté today                                    Jaarstandplaatsvergunning verleend                 485914 

Gemeente Epe                                                                     APV voor de winterfair op de parkeerplaats van VanOuds                            Geaccepteerde melding                                     485915 

Gemeente Epe                                                                     Woo-coördinator en Mandaatbesluit Woo en Awb                                       Aanwijzingsbesluit                                             487620 

Gemeente Epe                                                                     Eenmalige energietoeslag gemeente Epe 2022                                            Beleidsregels                                                      486827 

Gemeente Epe                                                                     Kruimelgevallen Wabo/Bor 2022                                                                   Ontheffingenbeleid                                            486444 

 
Ambsthalve uitschrijvingen 
Naam                                                                                      Geboortedatum                                                                                               Uitgeschreven per                                               Dossiernummer 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      op overheid.nl 

Langeveld, B.                                                                        11-01-1988                                                                                                   15-09-2022                                                        480033 

Vries de, D.J                                                                          07-07-1991                                                                                                   15-09-2022                                                        480032

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