
Voerverbod zwijnen gaat per direct in 
 

 

 

EPE - Vanaf dinsdag is het verboden om in de gemeente Epe zwijnen te voeren. Dat komt door een 
wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die donderdag door de gemeenteraad 
werd vastgesteld. Hoe hoog de boete is die op overtreding van het voerverbod staat, kon de 
afdeling communicatie van de gemeente Epe maandag niet vertellen. Ook liet zij in het midden of 
er meteen een bekeuring wordt uitgeschreven bij overtreding van het verbod, of dat eerst wordt 
volstaan met een waarschuwing. 

,,De gemeente neemt de locaties waar in het verleden problemen zijn geweest met voeren mee in de 
route van de surveillance'', laat zij verder weten.  
 
Aangenomen mag dus worden dat onder meer wordt gedoeld op plekken aan de rand van camping 
De Jagerstee, alsmede de parkeerplaats aan de Boshuisweg in Gortel, waar toeristen met grote 
regelmaat samenkomen om wilde zwijnen te voeren met onder meer brood. 
 
De wijziging van de APV heeft ook tot gevolg dat in de gemeente Epe geen ontheffing meer nodig is 
voor carbidschieten. Dat geldt al tijdens de komende jaarwisseling. De gemeente denkt dat het 
hierdoor eenvoudiger kan handhaven. De regels voor carbidschieten zijn onveranderd, wat onder 
meer betekent dat het alleen buiten de bebouwde mag gebeuren, met uitzondering van 
stiltegebieden. Bovendien mogen binnen een straal van honderd meter maximaal twee schutters 
tegelijk schieten. Carbidschieten is alleen toegestaan van 10.00 uur 's morgens op oudjaarsdag tot 
twee uur na de jaarwisseling. 
 
Ook het hondenbeleid in de APV is veranderd. Op het los laten lopen van een hond op een plek waar 
dat niet mag, staat een bekeuring van zeventig euro. Het niet opruimen van hondenpoep levert een 
boete van honderd euro op. Wie zijn hond uitlaat en geen schepje of zakje heeft om hondenpoep op 
te ruimen, krijgt eveneens een prent van zeventig euro. Op een aantal plekken in de gemeente nam 
de overlast de laatste tijd sterk toe. De eenheid Handhaving zal daar verscherpt toezicht houden, 
zegt de gemeente. ,,Wie wordt betrapt, krijgt meteen een boete.'' 
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