Gemeentehuis
Bezoekadres

Eperweg 5, 8181 ET Heerde

Informatie van de gemeente
de Kanaaldijk, Oenerweg en Eperweg. De omleiding en werkzaamheDiverse werkzaamheden
den worden met borden aangegeven. Enige overlast is helaas niet te

voorkomen. De afronding van de totale werkzaamheden is gepland op
vrijdag 27 september.

Postadres

Postbus 175, 8180 AD Heerde

Groot onderhoud asfalt Herdershof

Telefoonnummer

Op woensdag 28 augustus start het groot onderhoud van de Herdershof in Heerde. Het asfalt wordt deels verwijderd en opnieuw aangebracht. Verder wordt de afwatering verbeterd. De bermen langs de rijbaan worden aangevuld met bermgrond.

(0578) 699 494

Faxnummer

(0578) 695 288

E-mailadres

gemeente@heerde.nl

Internetsite

Afsluiting
Vanaf woensdag 28 augustus tot woensdag 4 september wordt de weg

www.heerde.nl
www.heerde.nl/afspraak

afgesloten voor al het verkeer. De Herdershof is een doodlopende weg.
Er wordt daarom geen omleidingsroute ingesteld. De bereikbaarheid
van aanwonenden wordt gewaarborgd. Enige overlast is helaas niet te
voorkomen.

WhatsApp

(06) 148 701 42

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 08.30 12.30 uur. Woensdag burgerzaken
extra open 07.30 - 20.00 uur
De gemeente Heerde werkt op
afspraak. Voor producten van
balie Burgerzaken en stukken ter
inzage moet u een
afspraak inplannen. Voor overige
producten is dit niet mogelijk.

Afvalinzameling

Klantenservice ROVA:
(038) 4273777
klantenservice@rova.nl

Sociaal domein

Zorgvraagheerde: (0578) 69 94 99,
info@zorgvraagheerde.nl.
Team Jeugd/CJG: (0578) 72 00 01,
info@teamjeugdheerde.nl.
De Plu Heerde: (0578) 69 95 00,
info@depluheerde.nl.
Regionale info Wmo, jeugdhulp, beschermd wonen:
www.zorgaanbiedersinfo.nl.
Knelpuntencoördinator: (0578)699499,
info@zorgvraagheerde.nl
PlusOV klachtenlijn: wanneer niet
opgehaald op afgesproken tijd, (088)
7587666.
Adviesraad Sociaal Domein:
www.asdheerde.nl

Spoedhulp bij dringend probleem buiten openingstijden:

· Huisartsenpost bij medisch probleem: (0900) 333 63 33.
· Zelfmoordpreventie: 0900-0113
of www.113.nl
· Spoedeisende zorg voor jeugd:
(0900) 995 55 99
· Crisisdienst GGNet bij psychisch
probleem: (088) 933 44 00.
· Veilig thuis bij huiselijk geweld/kindermishandeling: (0800) 20 00.

Gevonden en verloren
voorwerpen
www.heerde.nl/
gevondenenverloren.

Voor meer informatie
Ga naar www.heerde.nl.

Woonrijp maken Op den Hul

Op dinsdag 20 augustus start de aanleg van Op den Hul (in het plan
Bovenkamp II) in Heerde. Het bestaande asfalt wordt verwijderd. De
wegen krijgen gebakken klinkers en er worden trottoirs aangelegd. Ook
wordt het groen aangelegd en de openbare verlichting uitgebreid.
Afsluiting

Om de werkzaamheden uit te voeren wordt de rijbaan in delen afgesloten voor het autoverkeer. De aannemer probeert de overlast tot een minimum te beperken. Vanaf dinsdagochtend 20 augustus tot vrijdag 29
november worden delen van de straat afgesloten. Er wordt geen
omleiding voor het verkeer ingesteld. Enige overlast is helaas niet te
voorkomen.

Groot onderhoud Bonenburgerbrug

Op maandag 2 september start het groot onderhoud van de Bonenburgerbrug over het Apeldoorns Kanaal in Heerde. Er worden reparaties aan het betonnen brugdek en de landhoofden uitgevoerd. Daarnaast worden de leuningen vernieuwd en wordt de bovenbouw geschilderd.
Afsluiting
Vanaf maandag 2 september 7:00 uur tot vrijdagavond 27 september
17:00 uur wordt de Bonenburgerbrug ter hoogte van het Apeldoorns

Kanaal afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via

Nieuwe toezichthouder / BOA

Evenement

Expositie: over de
grens

Locatie

Rehoboth, De Vree 1,
Wapenveld

Datum en tijdstip

Dagelijks vanaf
9.00

Expositie Zeepfabriek Villa Jacoba,
Dinsdag 10-12 uur
"De Klok" 1902 tot Dorpsstraat 55, Heerde en 14-16 uur , donheden
derdag 10-12 uur ,
vrijdag/zaterdag 1416 uur
Kanaalwandeling

Bistro Voldaan,
24/08/2019
Kanaaldijk 30, Heerde aanvang 09.00 uur

Beer, Blues & BBQ

Dorpsplein, Heerde

24/08/2019
aanvang 16.00 uur

Kijk op www.visitheerde.com voor meer informatie en het meest actuele overzicht of bel TIP Heerde (0578) 617094.
Evenementen aanmelden via
coordinator@visitheerde.com

Bekendmakingen

Het college van Heerde maakt bekend dat zij de heer F.M.B. Otten
heeft aangesteld als toezichthouder Openbare Ruimte en als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Openbare Ruimte. Het college
heeft de heer Otten belast met de opsporing van strafbare feiten die
worden benoemd in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Heerde en in de artikelen en wetten die worden vermeld in
Domein 1 behorende bij het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar. De heer Otten begint zijn werkzaamheden op 2 september.

Wegafsluitingen
Heerde

In verband met Beer, Blues en BBQ is de Dorpsstraat afgesloten op zaterdag 24 augustus van 15.00 tot 23.00 uur, vanaf Welgelegen tot aan
de kruising Bonenburgerlaan. Er wordt een omleidingsroute ingesteld.
Deze wordt met borden aangegeven.
Wapenveld

Evenementenkalender

In verband met een buurtbarbecue op zaterdag 24 augustus wordt de
Valkstraat tot de Van Gerrevinkstraat afgesloten van 12.00 tot 22.00
uur.

Inzage

Voor het inzien van de betreffende stukken kunt u een afspraak maken via het Publiekscentrum, telefoonnummer (0578) 69 94 94 of email gemeente@heerde.nl.

Sloopmelding

In de periode van 6 augustus 2019 tot 13 augustus 2019:
 Eperweg 33 in Heerde: het verwijderen van asbesthoudende materialen en het slopen van het zorggebouw en het TD gebouw.
 Heideweg 14 in Heerde: het verwijderen van asbesthoudende
materialen en het gedeeltelijk slopen van de woning.
 Oenerweg 29 in Heerde: het verwijderen van asbesthoudende
materialen uit een schuur.
 Kolthoornseweg 1 in Heerde: het slopen van een schuur
(opruimwerkzaamheden na brand).
 H.G.D. Cramerstraat 17 in Wapenveld: het verwijderen van
asbesthoudende materialen uit de woning en garage.
Een sloopmelding ligt niet ter inzage. Voor meer informatie belt u
(0578) 69 94 94.

Reageren op (ontwerp)besluiten?

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze ∇, bezwaarschrift ♦ of beroepschrift ∗. Hoe en op welke termijn u dit
doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

