Informatie van de gemeente
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 08.30 - 19.00 uur (telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur)
Di. t/m do. 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur
De gemeente Heerde werkt op
afspraak. Voor producten van
balie Burgerzaken moet u een
afspraak inplannen. Voor overige
producten is dit niet mogelijk.

Nieuwe openingstijden
gemeentekantoor per
3 januari 2019

Donderdag 3 januari gaat de gemeente Heerde van start met andere
openingstijden. De telefonische bereikbaarheid blijft hetzelfde als u van
ons gewend bent.
Openingstijden 2019
 Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
 Burgerzaken heeft extra openingstijden op woensdag van 07.30 tot
20.00 uur.
Telefonische bereikbaarheid 2019
 Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur.
 Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

(038) 4273777
klantenservice@rova.nl

 Dinsdag 1 januari wordt zaterdag 5 januari.

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: spreekuur
vrij. 09.00-11.00 uur, (06) 145 153 91,
knelpuntencoordinator@ heerde.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.

Feestdagen van NIX
Veel mensen vieren de feestdagen met elkaar. Gezelligheid, daar draait
het om. Daarbij hoort vaak wijn, bier of champagne. Of niet? Vooral voor
kinderen die nog in de groei zijn is het schadelijk om alcohol te drinken.
Hoe ga je daar als ouder tijdens de feestdagen mee om? Kijk op
www.alcoholinfo.nl voor meer info.

Gewijzigde afvalinzameling
Op nieuwjaarsdag wordt geen afval ingezameld in de gemeente
Heerde. Daarom wordt er ingezameld op een andere dag:

Sociaal domein

Nederland start het nieuwe jaar met IkPas, een campagne van dertig
dagen waarmee deelnemers hun alcoholgebruik op pauze zetten. Ook
in Heerde kun je de uitdaging aangaan! Tijdelijk je alcoholgebruik op
pauze zetten zorgt er voor dat je zicht houdt op de functie van alcohol in
je leven. En je kunt je ook op langere termijn beter voelen en minder
alcohol drinken. Meedoen? Aanmelden kan via ikpas.nl/inschrijven.

De avondopenstelling van burgerzaken op maandag komt daarmee te
vervallen. Dit wordt gecompenseerd door een extra ruime openstelling
op woensdag, een dag waarop we veel meer bezoekers van dienst
kunnen zijn. Woensdagmiddag heeft vooral bij ouders van
schoolgaande kinderen de voorkeur.

Afvalinzameling

Klantenservice ROVA:

Zet je alcoholgebruik op
pauze

Het kan zijn dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u
gewend bent. Wij vragen u daarom de container vóór 07.00 uur aan
de straat te zetten.
Gewijzigde openingstijden
Het ROVA Klantcontactcentrum is geopend tot 17.00 uur op
maandag 31 december. Dinsdag 1 januari is de ROVA gesloten.
Inzamelkalender beschikbaar
De inzamelkalender 2019 is online beschikbaar op www.rova.nl/
inzamelkalender. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het
ROVA Klantcontactcentrum, via (038) 427 37 77 of kijk op
www.rova.nl/contact.

Vaststelling nadere regels
Jeugdhulp en Maatschappelijk
Ondersteuning 2019
Het college van B&W heeft dinsdag 18 december de nadere regels
jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2019 gemeente Heerde
vastgesteld. De gemeente Heerde verstrekt maatwerkvoorzieningen
vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De regels hiervoor zijn vastgelegd in een verordening en beleidsregels,
ook wel nadere regels genoemd. Deze gaan per 1 januari 2019 in.
Aanpassingen door recente ontwikkelingen
Door recente lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen zijn de al
goedgekeurde nadere regels aangepast. Deze ontwikkelingen hebben
vooral te maken met een ander eigen bijdrage-systeem voor
maatwerkvoorzieningen. Daarnaast is er sinds kort een nieuw
inkooptraject voor voorzieningen die zowel voor het domein Jeugd en
Wmo te gebruiken zijn.
Wilt u de nadere regels lezen?
De publieksversie nadere regels Jeugdhulp en Maatschappelijk
Ondersteuning 2019 kunt u vinden op: www.heerde.nl/publieksversie

Nieuwe gemeentegids
binnenkort in uw brievenbus
In de tweede week van januari
worden de nieuwe gemeentegidsen verspreid. In de gemeentegids vindt u gegevens over de
gemeentelijke organisatie, maar
ook over verenigingen, organisaties
en andere instellingen die in
Heerde actief zijn. De gids wordt
één keer per jaar verspreid.

Ook digitaal en als app
Via http://heerde.smartmap.nl of
www.heerde.nl komt u bij de
digitale gemeentegids met een
handige zoekfunctie en
verwijzingen naar websites. Deze
gids wordt regelmatig geactualiseerd. U kunt de gemeentegids ook
gebruiken als app op uw smartphone of tablet. Met deze Gemeentegids
App kunt u 1,5 miljoen adressen in heel Nederland altijd en overal
raadplegen. U kunt de gratis app vinden in de Apple App Store of in de
Google Play Store onder de naam Gemeentegids App van Akse Media.
Wijzigingen bij Akse Media doorgeven
Niet de gemeente, maar uitgever Akse Media in Den Helder voert de
wijzigingen in de gidsen door. Zijn de gegevens van uw organisatie,
vereniging of instelling niet juist? Geef dan de wijzigingen rechtstreeks
door bij Akse Media bv via de mail, de website of de bon achterin de
papieren gids.

U kunt bij Akse Media bv ook terecht voor klachten over de bezorging:
Akse Media bv, t.a.v. gemeentegids Heerde, Postbus 6033, 1780 KA Den
Helder. Telefoon: (0223) 673010, e-mail: redactie@aksemedia.nl, website:
www.aksemedia.nl, www.SmartMap.nl.

Bekendmakingen
Inzage

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

Aanvragen omgevingsvergunning

Inzamelactie kerstbomen woensdag 9 januari
Ook in 2019 is er weer een inzamelactie van kerstbomen in de
gemeente Heerde. Het doel van deze inzameling is om de kinderen in onze gemeente vertrouwd te houden
met een schoon leefklimaat en het milieubewust bezig zijn met het hergebruik van materialen.

In de periode van 18 december 2018 tot 24 december 2018:
 Elburgerweg 15a in Heerde: het handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening voor het uitbreiden van het woonhuis.
 Eperweg 61 in Heerde: het kappen van 23 bomen.
 Weiland aan de Eperweg 62 in Heerde: het kappen van zeven
bomen.
 De Doornbos 1 in Wapenveld: het bouwen van een
paardenstal.
 Noorderkampweg 11b in Wapenveld: het kappen van een
beuk.
Sloopmelding

De inzamelactie is op woensdagmiddag 9 januari 2019. Alle kinderen uit de gemeente Heerde die op de
basisschool zitten mogen meedoen. Voor elke boom die je inlevert, ontvang je 50 eurocent plus een lot.
Met dat lot ding je mee naar één van de zeven prijzen van  20,- die gemeente Heerde ter beschikking stelt.

In de periode van 18 december 2018 tot 24 december 2018:
 Oenerweg 19 in Heerde: het verwijderen van asbesthoudende
materialen van het dak van de schuur.
Een sloopmelding ligt niet ter inzage. Voor meer informatie belt u
(0578) 69 94 94.

De trekking van deze verloting wordt na de inzameling verricht. Dinsdag 16 januari komen de uitslagen in de
Schaapskooi en vanaf donderdagmiddag 10 januari op de website www.heerde.nl.

¨ Verleende omgevingsvergunningen

Voor alle basisschoolkinderen

Inzamelpunten

De kerstbomen kunnen worden ingeleverd bij de volgende inzamelpunten:
1
2a
2b
3
4
5
6
7a
7b
7c

Locatie

Wapenveld
Wapenveld
Hoorn
Heerde
Heerde
Heerde
Heerde
Vorchten
Veessen
Heerde

Inzamelen

Nachtegaalweg/Wildekampseweg
App. Complex Biezenkamp
Beatrixweg bij school
Postweg/Hogepad
Machteldskamp/A.Lijphartlaan
Bonenburgerlaan/Vicarielaan
Roggeweg/Andoornstraat
Kerkweg tegenover de kerk
Kloosterakkers nabij de school
Bornkamp/Heetkamp

van/tot

13.00  15.30 uur
13.00  14.45 uur
15.00  15.30 uur
13.00  15.30 uur
13.00  15.30 uur
13.00  15.30 uur
13.00  15.30 uur
13.00  13.30 uur
13.45  14.15 uur
14.30  15.30 uur

De kerstbomen moeten naar een van de bovengenoemde inzamelpunten gebracht worden.
Van huis afhalen is niet mogelijk.
De prijsuitreiking is op maandag 21 januari om 15.30 uur in het gemeentehuis aan de Marktstraat.

Evenementenkalender
Evenement

Locatie

Datum en tijdstip

Expositie 120 jaar Koninklijk
Fanfarekorps Wilhelmina
Light up 2019

Villa Jacoba, Dorpsstraat 55, Heerde donderdag 10.00-12.00 uur
vrijdag 14.00-16.00 uur zaterdag
14.00-16.00 uur
DAesculaap, Dorpsstraat, Heerde 01/01/2019 aanvang 01.00 uur

Filmmiddag Paddington

De Heerd,Griftstraat 8, Heerde

09/01/2019

Minicursus tuinvogels
herkennen

Vriezes Erfgoed,Groteweg 54,
Wapeneld

10/01/2019 aanvang 20.00 uur

Dit is een selectie uit de agenda op www.wijzijnheerde.nl. Kijk op www.wijzijnheerde.nl
voor meer informatie en het meest actuele overzicht, of bel TIP Heerde (0578) 61 70 94.
Als u zelf een evenement organiseert kunt u dat aanmelden via www.wijzijnheerde.nl.

(reguliere procedure)

 Badhuisweg 3 in Heerde: het afwijken van het
bestemmingsplan ten aanzien van het gebruik voor het geven
van opleidingen, cursussen en behandelingen op het gebied
van bewustwording en innerlijke groei, het bereiden van
maaltijden en de gelegenheid voor logies en voor het
overschrijden van de maximum toegestane bebouwde
oppervlakte (G12 en G13) en het in stand houden van twee
bouwwerken (G6 en G12) en het afwijken van het
bestemmingsplan voor de toegestane goothoogte van
bouwwerk (G12).
 Veesser Enkweg 1 in Veessen: het verbouwen van de woning.
Verzonden: 20 december 2018.
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.

