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.

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

Voor meer informatie
Ga naar www.heerde.nl.

Informatie van de gemeente
Kent u iemand die een lintje Vrijwilliger Heerde Energiek
Gerrit Aalberts woont in
verdient?
Wapenveld. Als boerenzoon uit

Op de laatste werkdag voor Koningsdag vindt de jaarlijkse lintjesregen
plaats. Allerlei mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd,
jarenlang vrijwilligerswerk hebben gedaan of op een andere manier zich
hebben ingezet voor anderen krijgen een lintje, of officieel: een
Koninklijke Onderscheiding. Voor veel van deze mensen is dit een kroon
op hun werk. Het is ook mogelijk om bij een bijzondere gelegenheid,
zoals een afscheid of een jubileum, een onderscheiding uit te reiken.
Maar onze inwoners kunnen alleen een lintje krijgen uitgereikt als
iemand anders ze daarvoor voordraagt. U kunt die persoon zijn!
Voordragen

Als u iemand voor wilt dragen neem dan contact op met Henriëtte
Bresser-Dingerink via (0578) 69 94 94 of kabinet@heerde.nl. Zij kan u in
grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn
en wat u moet doen. De aanvraag voor Koningsdag 2020 moet uiterlijk
11 juni 2019 om 09.00 uur zijn ingediend. Wilt u iemand voor een ander
moment in het jaar voordragen bij een bijzondere gelegenheid? Dan
moet de aanvraag zes maanden voor die datum zijn ingediend.
Informatie

Verdere informatie en het aanvraagformulier vindt u op www.heerde.nl/
onderscheidingen of via www.lintjes.nl.

Oproep kranslegging Nationale
dodenherdenking Heerde
Inwoners, verenigingen of instanties die een krans, bloemstuk of
bloemen willen leggen tijdens de jaarlijkse Nationale
dodenherdenking in Heerde, kunnen zich daarvoor melden.

Traditioneel wordt er tijdens de Nationale dodenherdenking in
Heerde op 4 mei bij het oorlogsmonument naast het raadhuis een
krans gelegd door het college van Heerde. Graag geven wij u ook de
mogelijkheid om tijdens deze plechtigheid een krans of bloemen te
leggen. Als u daar behoefte aan heeft kunt u uiterlijk 11 april contact
opnemen met Henriëtte Bresser-Dingerink: (0578) 69 94 94 of
kabinet@heerde.nl. Dan kan dit tijdig in het programma worden
opgenomen.
Uiteraard kunt u ook aansluitend in stilte een krans of bloemen bij het
monument leggen.

Percelen gemeentegrond
beschikbaar voor tijdelijk
gebruik

De gemeente Heerde heeft vier percelen grond voor tijdelijk gebruik
beschikbaar gesteld tot en met 31 december 2019. Het gaat om
de volgende percelen:
 Perceel aan de Eeuwlandseweg, groot circa 11.158 m2
 Perceel aan de Eeuwlandseweg, groot circa 3.973 m2
 Perceel aan de Eeuwlandseweg, groot circa 5.043 m2
 Perceel aan de Kooiweg, groot circa 2.050 m2
Er mogen geen opstallen worden geplaatst op de percelen. Aan het
gebruik van de percelen zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Kijk
voor meer informatie zoals de voorwaarden, situatietekeningen en het
inschrijfformulier op www.heerde.nl/percelen. Inschrijven kan tot
19 maart. Het kortdurend gebruik wordt gegund aan de
hoogstbiedende. De gemeente behoudt zich het recht voor eventueel
niet te gunnen.

Vorchten heeft hij aan de
Internationale Agrarische
Hogeschool in Velp gestudeerd
met als specialisatie land-, water- en
milieubeheer. Zijn afstudeerrichting
was beheer, vastgoed en
rentmeesterij. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat Gerrit in 2012 de duurzaamheidsprijs van de
gemeente Heerde in de wacht heeft gesleept. Hij kreeg deze prijs
vanwege het inrichten van zijn huishouden met duurzame maatregelen. Bij
dit alles wordt Gerrit gedreven door het motief van het (bijbelse)
rentmeesterschap om deze schepping zo goed mogelijk te beheren.
Gerrit is vanaf de oprichting betrokken geweest bij Heerde Energiek op
voordracht van de Dorpsraad Wapenveld. Hij is mailboxbeheerder en
eerste aanspreekpunt/vraagbaak voor leden en niet-leden. Deze
functie komt overeen met zijn werk als tweedelijns klantencontact bij
RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) te Deventer. Voor meer
informatie: www.heerde-energiek.nl of Lucius de Graaff (06) 119 289 12.

Snoei bomen
Bonenburgerlaan

Van 4 tot en met 8 maart worden de bomen aan de Bonenburgerlaan
gesnoeid. Tijdens het snoeien wordt een gedeelte van de
Bonenburgerlaan tijdelijk afgesloten. Omrijden is mogelijk via de
Keuterstraat, Langeslag en Lijsterbeslaan. Daarnaast brengen de
werkzaamheden enige geluidshinder met zich mee. Wij proberen dit tot
een minimum te beperken en vragen uw begrip hiervoor.

Evenementenkalender
Evenement

Klankbeeld over vier
seizoenen in en
rondom de
hoogwatergeul
Beweegmiddag in
combinatie met
Linedance
Discozwemmen

Locatie

Datum en tijdstip

Hof van Cramer,
Putterweg 2d,
Wapenveld

27/02/2019
aanvang 19.30 uur

Rehoboth, De Vree 1,
Wapenveld

28/02/2019
aanvang 14.30 uur

Berghuizerbad,
Revelingseweg,
Wapenveld
Soli Deo Gloria
De Heerd, Griftstraat 8,
Heerde meets André Heerde
Rieu

02/03/2019
aanvang 18.00 uur
02/03/2019
aanvang 19.30 uur

Workshop Samen
The WildKitchen,
03/03/2019
koken, zoals de
Wapenveldseweg 3,
aanvang 13.00 uur
Samen koken
Wapenveld
Kijk op www.wijzijnheerde.nl voor meer evenementen
en informatie, of bel TIP Heerde (0578) 61 70 94.
Evenementen aanmelden via www.wijzijnheerde.nl.

Militaire oefeningen

Tot en met 1 maart worden er militaire oefeningen gehouden in Heerde
en omgeving.
Als er schade door de oefeningen is ontstaan kunt u dit melden bij het
Ministerie van Defensie, telefoon: (030) 218 04 20.

Bekendmakingen
Europees Parlement: registratie kiezers die onderdaan zijn van
Nederlandse kiezers die buiten Nederland wonen, aan op welke van de drie manieren
een andere lidstaat van de Europese unie

De burgemeester van Heerde maakt bekend, dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn
van een lidstaat van de Europese Unie en als ingezetene zijn ingeschreven bij deze
gemeente, zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de
Nederlandse leden van het Europees Parlement. U dient dan:
 op dinsdag 9 april 2019, de dag van de kandidaatstelling, uw werkelijke woonplaats
in Nederland te hebben;
 op donderdag 23 mei 2019, de dag van de stemming, 18 jaar of ouder te zijn;
 niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de
Europese Unie.
Het verzoekschrift tot registratie (model Y 32) wordt op uw verzoek toegezonden. De
eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij als
ingezetene is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Het verzoekschrift bevat
tevens een verklaring dat hij/zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en dat hij/zij
uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken. Het verzoekschrift dient
uiterlijk dinsdag 9 april 2019, de dag van de kandidaatstelling, te zijn ontvangen.
Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden pas voor de volgende
verkiezing.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op: (0578) 69 94 94 of gemeente@heerde.nl.
20 februari 2019, burgemeester voornoemd, Mr. J. (Jacqueline) Koops.
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement:
stemmen voor Nederlanders die in het buitenland wonen

men wenst deel te nemen aan de verkiezing: per brief, bij volmacht of door zelf in
Nederland hun stem uit te brengen.

Het registratieformulier dient te worden gestuurd naar Burgemeester en wethouders van
s-Gravenhage. Het formulier kan ook worden gestuurd naar het hoofd van de consulaire
post waaronder de woonplaats van verzoeker valt. De registratieformulieren dienen vóór
dinsdag 9 april 2019 te zijn ontvangen door Burgemeester en wethouders van
s-Gravenhage.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op: (0578) 69 94 94 of gemeente@heerde.nl.
20 februari 2019, burgemeester voornoemd, Mr. J. (Jacqueline) Koops.
Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning, Kamperweg 78c in
Heerde

Het college van Heerde maakt bekend dat zij voornemens is een deel van de gevraagde
omgevingsvergunning voor het perceel Kamperweg 78c in Heerde (motorcrossterrein) te
verlenen en een deel te weigeren. De Omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het
wijzigen/uitbreiden van de activiteiten van de Motorsport Vereniging Noord Oost Veluwe
en het legaliseren en (ver)bouwen van een aantal gebouwen/bouwwerken.
Inzagetermijn

U kunt de stukken van 27 februari tot en met 9 april 2019 inzien. Dit kan op werkdagen
tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde. De besluiten staan ook
De burgemeester van Heerde maakt bekend dat Nederlanders die buiten Nederland
wonen kunnen deelnemen aan de stemming voor het de verkiezing van de leden van op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.913BUWKamperweg78c-ON01) en
het Europees Parlement. Wel moeten zij op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn, www.heerde.nl/kamperweg78c.
en niet uitgesloten van het kiesrecht zijn.
Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij het college van Heerde. Dit
De in het buitenland wonende Nederlanders kunnen alleen deelnemen aan de
kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal (www.heerde.nl/zienswijze) en
verkiezing als zij zich vooraf als kiezer laten registreren. Bij de gemeente zijn de
formulieren voor registratie (model D3-1 I Wrr 21) beschikbaar. Bij de registratie geven de mondeling (0578) 699494.
Inzage

Sloopmeldingen

Voor het inzien van de betreffende stukken kunt u een afspraak maken via het Publieks- In de periode van 12 februari 2019 tot 19 februari 2019:
centrum, telefoonnummer (0578) 69 94 94 of e-mail gemeente@heerde.nl.
 Kamperweg 54 in Heerde: het verwijderen van asbesthoudende materialen van de
zolder van de woning.
Aanvragen omgevingsvergunning
 Molenweg 2 in Wapenveld: het slopen van de traforuimte en het verwijderen van
In de periode van 12 februari 2019 tot 19 februari 2019:
asbesthoudende materialen uit de traforuimte.
 Kanaalstraat 32 in Heerde: het uitbreiden van de woning.
Een sloopmelding ligt niet ter inzage. Voor meer informatie belt u (0578) 69 94 94.
 Molenweg 3 in Heerde: het uitbouwen van het bedrijfspand.
 Mussenkampseweg 30 in Heerde: het kappen van drie beuken.
¨ Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 Het Roetnest 38 in Heerde: het kappen van twee berken.
 Veesser Enkweg 47a in Veessen: het bouwen van een woning.
 Vosbergerweg ongenummerd in Heerde (nabij nr. 34), kadastraal bekend gemeente Verzonden: 18 februari 2019.
Heerde, sectie K, nummer 7271: het renoveren van de brug nabij kasteel Vosbergen.  Van Apeldoornshof 15 in Heerde: het vervangen van een zijraam door een drieluik
 Weidebocht 24 in Heerde: het kappen van een berk.
raam (erker).
 Wendakker 2 t/m 24 in Heerde: het brandveilig gebruiken van 12 groepswoningen.  Zuppeldseweg 16-1 in Heerde: het handelen in strijd met regels ruimtelijke
 IJsseldijk 19 in Veessen: het kappen van een boom.
ordening voor het tijdelijk plaatsen (5 jaar) van een woonunit.
 Kanaaldijk 74 in Wapenveld: het kappen van een esdoorn.
Verzonden: 20 februari 2019.
 Kanaaldijk 74 in Wapenveld: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
voor het vestigen van een schoonheidssalon/kapsalon aan huis.
 Molenweg 2 in Wapenveld: het kappen van twee bomen.
 Parallelweg 7 in Wapenveld: het kappen van een spar.

Nieuwe Nederlander

Mevrouw Zinah Louis Abed heeft op 20 februari de Nederlandse nationaliteit verkregen.
Na het afleggen van de verklaring van verbondenheid
feliciteerde burgemeester Jacqueline Koops haar met het Nederlanderschap.

¨ Verlengen instandhoudingstermijn reeds verleende
omgevingsvergunning

Weteringdijk 5 in Heerde: het plaatsen van een opslagloods voor bouwmaterialen tot
1 mei 2019.
Verzonden: 19 februari 2019.
¨ Weigeren aanvraag omgevingsvergunning

Bonenburgerlaan 20 in Heerde: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

voor het gedeeltelijk wijzigen van de bestemming (winkel naar wonen).
Datum verzonden: 20 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.

Informatie van de gemeenteraad
Besluiten raadsvergadering 18 februari

Er waren geen bespreekonderwerpen. Twee voorstellen zijn bij hamerslag afgedaan.
Voorafgaand aan de vergadering waren twee moties (verzoeken aan het college)
aangekondigd.
Motie 2019-02 verworpen
De fracties PvdA en D66/GL hebben motie 2019-02 inzake de coming-out dag en de
Regenboogvlag tijdens ingediend. Met de motie werd het college verzocht het hijsen
van de regenboogvlag op te nemen in het vlaggenprotocol van de gemeente Heerde
en de regenboogvlag op 11 oktober 2019 en daarna jaarlijks te hijsen. De motie is
verworpen met 9 stemmen tegen (CU-SGP 3, VVD 2 en CDA 4) en 7 stemmen voor
(D66/GL 2, PvdA 2 en GBP 3).

 met een voorstel te komen hoe onze inwoners betrokken worden bij de invulling van
deze grootschalige opgave;
 de gemeenteraad periodiek over de voortgang te informeren.
De motie is unaniem aangenomen met 16 stemmen voor (CU-SGP 3, D66/GL 2, PvdA 2,
VVD 2, GBP 3 en CDA 4) met stemverklaringen van de VVD en GBP.
Hamerstukken
De volgende voorstellen zijn zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming conform
aangenomen:
 Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Stege 1 Veessen.
 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kamperweg 76 Heerde.

Motie 2019-03 aangenomen
De fracties CDA, CUSGP, PvdA en D66/GL hebben motie 2019-03 inzake opwekking
duurzame energie ingediend. Met de motie werd het college verzocht:
De besluitenlijst van deze vergadering kunt u vinden op www.heerde.nl/gemeenteraad.
 naast het overleg met betrekking tot de Regionale energietransitie ook afstemming Het volledige verslag wordt daar geplaatst nadat deze in een volgende vergadering is
te blijven zoeken met omliggende gemeenten/ketenpartners buiten de RES-regio; vastgesteld.

 in overleg te treden met de colleges van de buurgemeenten waaronder Epe en
Hattem en ketenpartners als het Waterschap en Rijkswaterstaat voor afstemming
van de gezamenlijke opgaaf;

Openbare themabijeenkomst gemeenteraad 4 maart

Aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsstraat 1 Heerde.

Heerde over de toegang tot het sociaal domein en de voortgang op de aanpak van
0-100.

Deze avond staat in het teken van het sociaal domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet).
Tijdens de themabespreking wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de
De volledige uitnodiging en agenda vindt u op www.heerde.nl. Omdat het een
monitoringscijfers, trends en ontwikkelingen. Daarbij wordt ook ingegaan op de
themabespreking is, kan niet worden ingesproken.
aanbevelingen uit het onlangs afgeronde onderzoek van de Rekenkamercommissie

