Gemeentehuis
Bezoekadres

Eperweg 5, 8181 ET Heerde

Postadres

Postbus 175, 8180 AD Heerde

Telefoonnummer
(0578) 699 494

Faxnummer

(0578) 695 288

E-mailadres

gemeente@heerde.nl

Internetsite

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

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 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.
· 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.

Informatie van de gemeente
Doe mee!
Verhalenwedstrijd 4 en
Je verhaal of gedicht mag bij voorlezen maximaal 2½ minuten duren.
Het comité beoordeelt de inzendingen. De winnaar krijgt een prijs en
5 mei 2019
mag het verhaal of gedicht voordragen tijdens de Dodenherdenking op
Doe je ook mee aan de verhalen- en gedichtenwedstrijd van het Comité
4 en 5 mei? Dat kan als je tussen 10 en 18 jaar bent en in de gemeente
Heerde woont! Op 4 mei herdenken we de vele slachtoffers van oorlogen
en op 5 mei vieren we de vrijheid. Om jongeren voor deze dagen te
interesseren organiseert het Comité 4 en 5 mei Heerde een verhalen- en
gedichtenwedstrijd. Ben je tussen 10 en 18 jaar en woon je in de
gemeente Heerde? Doe dan mee!

Waar moet je verhaal of gedicht over gaan?

Het thema voor de wedstrijd is gelijk aan het landelijke thema: Geef
vrijheid door met als jaarthema In vrijheid kiezen. In 2019 vieren we dat
we 100 jaar algemeen kiesrecht in Nederland hebben; alle volwassen
mannen en vrouwen mogen stemmen. In de Tweede Wereldoorlog
waren we dat recht helemaal kwijt. Dat heeft ons geleerd dat we vrijheid
moeten beschermen en koesteren! Vrijheid is ook belangrijk om in je
eigen leven keuze te maken, maar dat mag niet ten koste gaan van de
vrijheid van anderen. Denk jij wel eens hoe het zou zijn, een leven zonder
vrijheid? Schrijf hierover een gedicht of verhaal dat ook past bij het
thema. Meer informatie over het thema vind je op www.4en5mei.nl.

Locaties verkiezingsborden

Voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van
Gelderland en de verkiezing van de leden van het waterschap Vallei
en Veluwe zijn aanplakborden geplaatst die gebruikt kunnen worden
door de politieke partijen. Kijk op www.heerde.nl/aanplakborden voor
informatie over het gebruik van deze borden.
Heerde

1. Op het grasveld tussen de Brinklaan en Dorpsstraat
2. Op het grasveld hoek Dorpsstraat en Marktstraat
Wapenveld

3. Langs de Klapperdijk
4. Op het grasveld hoek Nachtegaalweg en Wildekampseweg
Veessen

5. Bij het sportgebouw aan de Veesser Enkweg
6. Bij de muziektent aan de Kerkstraat
Inzage

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

www.heerde.nl/
gevondenenverloren.

Voor meer informatie

Sloopmeldingen

Ga naar www.heerde.nl.

Evenementenkalender
Evenement

Locatie

Datum en tijdstip

Donderdag 10-12 uur
Expositie 120 jaar
Villa Jacoba,
Koninklijk Fanfarekorps Dorpsstraat 55, Heerde Vrijdag 14-16 uur
Zaterdag 14-16 uur
Wilhelmina
Kijk op www.wijzijnheerde.nl voor meer
evenementen en informatie, of bel TIP Heerde
(0578) 61 70 94. Evenementen kunt u aanmelden
via www.wijzijnheerde.nl.

Bekendmakingen

In de periode van 29 januari 2019 tot 5 februari 2019:
 Bijlakker 37 in Heerde: het handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening voor het vestigen van een tatoeagebedrijf aan huis.
 Hogepad 6 in Heerde: het uitbreiden van het woonhuis.
 Veesser Enkweg 10 in Veessen: het vervangen van de rieten kap
van een monumentale woonboerderij.
 Kanaaldijk 63 in Wapenveld: het restaureren van een
monumentaal boerderijcomplex.
 Het Oever 5 in Wapenveld: het verbouwen en uitbreiden van het
woonhuis.
 Zevenakkersweg 1 in Wapenveld: het kappen van een blauwe
ceder.

Gevonden en verloren
voorwerpen

4 mei in Heerde. Stuur je inzending, met je adres, leeftijd en
telefoonnummer naar kabinet@heerde.nl of naar Gemeente Heerde,
Kabinetszaken t.a.v. Henriette Bresser-Dingerink, postbus 175, 8180 AD
Heerde. Je inzending moet uiterlijk 09.00 uur op 2 april bij ons binnen
zijn.

In de periode van 29 januari 2019 tot 5 februari 2019:
 Engweg 23 in Heerde: het verwijderen van asbesthoudende
golfplaten van het garagedak.

 Kerkstraat 14 in Heerde: het verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning.
 Koerbergseweg 4 in Heerde: het slopen van de woning en alle
bijgebouwen en het verwijderen van asbesthoudende materialen.
 Mussenkampseweg 24 in Heerde: het verwijderen van
asbesthoudende golfplaten van een schuur.
Een sloopmelding ligt niet ter inzage. Voor meer informatie belt u
(0578) 69 94 94.
¨ Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

 Diverse locaties in de gemeente Heerde: het kappen van
49 bomen.
 Elburgerweg 15a in Heerde: het handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening voor het uitbreiden van de woning.
Verzonden: 30 januari 2019.
 Veesser Enkweg 55 in Veessen: het kappen van een es.
Verzonden: 31 januari 2019.
 Borchgraverweg 11 in Heerde: het vervangen van de woning.
 Bijlakker 37 in Heerde: het handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening voor het vestigen van een tatoeagebedrijf aan huis.
Verzonden: 5 februari 2019.
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.

Beeldverslag bijzondere raadsvergadering 1 februari 2019

Inspreken

Inspreken kan over onderwerpen die op de agenda staan. U kunt zich voor inspreken
aanmelden tot 10.00 uur op de dag van de vergadering bij raadsgriffier Bianca
Espeldoorn via tel. (0578) 69 94 94 of e-mail b.espeldoorn@heerde.nl. Uw bijdrage
kunt u schriftelijk bij haar inleveren of naar haar mailen.

Radio-uitzending

Deze raadsvergadering wordt niet uitgezonden door Radio794.

Themabijeenkomst gemeenteraad
18 februari 2019
Aanvang rond 20.00 uur, in aansluiting op de raadsvergadering in het gemeentehuis.

Tijdens de bijzondere raadsvergadering van 1 februari is burgemeester mr. J.A.
(Jacqueline) Koops  Scheele beëdigd. RTV794 heeft hier een beeldverslag gemaakt.
Het verslag is te bekijken via www.youtube.com: https://youtu.be/on9vxcExBsM. U kunt
ook zoeken met de trefwoorden installatie Heerde.

Raadsvergadering 18 februari 2019
Aanvang 19.30 uur, raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 1, Heerde.

Agenda
Hamerstukken (A-onderwerpen)

5. Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Stege 1 Veessen
6. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kamperweg 76 Heerde
De volledige agenda met bijlagen kunt u vinden op www.heerde.nl/gemeenteraad.

Ruim een jaar geleden is Hoog over Wezep (HoW) opgericht. HoW is één van de
actiegroepen binnen SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) en heeft
een specifieke focus op de gemeenten Heerde, Wezep, Hattem en Elburg. De actiegroep
heeft gevraagd of zij de gemeenteraad mag informeren over de stand van zaken met
betrekking tot de vliegroutes van en naar Lelystad Airport en dan vooral waar het gaat
om de gevolgen voor de Noord-Oost Veluwe. Waarna er voor de raadsleden
gelegenheid is om vragen te stellen.
De volledige uitnodiging kunt u op www.heerde.nl/gemeenteraad vinden.
Aanwezigen van de bijeenkomst worden geadviseerd vooraf de SATL documentaire met
de titel Lelystad in nevelen gehuld vooraf via ww.youtube.com te kijken:
https://www.youtube.com/watch?v=yoDo5i18FMY&feature=youtu.be. U kunt ook
zoeken met de trefwoorden lelystad in nevelen gehuld.

Inspreken

Omdat het een themabijeenkomst is, kan niet worden ingesproken.

