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) 404 481

Openingstijden
Ma. t/m vrij. 08.30 - 12.30 uur
Woensdag burgerzaken extra
open 07.30 - 20.00 uur
De gemeente Heerde werkt op
afspraak voor producten van
burgerzaken en stukken die ter
inzage liggen.

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) 69
94 99, info@zorgvraagheerde.nl.
PlusOV klachtenlijn: wanneer niet
opgehaald op afgesproken tijd,
(088) 7587666.
Advies-en meldpunt verward
gedrag: (088) 933 55 00, dagelijks
bereikbaar.
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.

Gevolgen vliegveld Lelystad
De kans is nog steeds groot dat vliegveld Lelystad opengaat. Wanneer
dit gebeurt, heeft dat gevolgen voor de gemeente Heerde als geheel
(bijvoorbeeld geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof en stikstof ), maar
mogelijk ook voor u persoonlijk door waardevermindering van uw
woning.
Stuitingsbrief
Op dit moment is nog niet vast te stellen of en hoeveel schade u mogelijk ondervindt, omdat er nog een voorstel ligt voor een wijziging van
het Luchthavenbesluit. Maar officieel sluit de termijn om een schadeclaim in te dienen al op 31 maart 2020. Om toch de mogelijkheid te
houden om in de toekomst een schadeclaim in te kunnen dienen, moet
u een stuitingsbrief indienen bij het ministerie.
Via www.heerde.nl/stuitinglelystad kunt u zo’n brief downloaden.
Verstuur deze aangetekend. De brief moet uiterlijk 31 maart bij het
ministerie zijn. U kunt eventueel ook een stuitingsbrief komen tekenen
in het gemeentekantoor (Eperweg 5). Dit kan tot uiterlijk 19 maart. De
gemeente zorgt dan centraal voor verzending.
Informatiebijeenkomst
Omdat de termijn voor een stuitingsbrief bijna sluit, organiseert de
gemeente op 10 maart een informatiebijeenkomst over dit onderwerp.
Hierin krijgt u uitleg over de te verwachten geluidsoverlast boven de
Noordoostelijke Veluwe en de daaraan te koppelen schade, gevolgd
door uitleg over de stuitingsbrief en de mogelijkheid vragen te stellen.
Ook kunt u als inwoner van de gemeente Heerde de stuitingsbrief ter
plekke ondertekenen. HoogoverWezep en Red de Veluwe leveren deze
avond een bijdrage.
De informatiebijeenkomst vindt plaats op 10 maart in De Heerd (Griftstraat 8, Heerde). Starttijd 19.30 uur.

Evenement

Locatie

Datum en
tijdstip

Expositie Fré
J. Drost

Rehoboth, De Vree 1,
Wapenveld

Dagelijks

Expositie Jan Dirk
van Dijk

Groot Stokkert, Dr. Jan
van Breemenlaan 2
Wapenveld

Dagelijks

Expositie:
Dienst–Plicht

Vanaf 21 februari.
Villa Jacoba,
Dorpsstraat 55, Heerde

Dinsdag van 10.0012.00 uur en van
14.00-16.00 uur,
donderdag van
10.00-12.00 uur, vrijdag en zaterdag van
14.00-16.00 uur

Wisselende
exposities

KunstLokaal, Van de
Pollplein, Wapenveld

Elke zaterdag van
14.00 tot 17.00 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

Uitbreiding schietterrein

www.heerde.nl/
gevondenenverloren.

Op 27 en 28 februari wordt het schietterrein van het Artillerie Schietkamp (ASK) uitgebreid vanwege brandweeroefeningen. De Nieuwe
Zuidweg is dan niet toegankelijk tussen 08.00-17.00 uur. Voor vragen of
klachten kunt u bellen naar de klachtenlijn van het ASK: (0525) 65 77 00.

Ga naar www.heerde.nl.

Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Op 5 mei, Bevrijdingsdag,
halen we het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar de vier
kernen in Heerde. Vanuit de kernen wordt het dan naar het Raadhuis gebracht. Doet u mee?
In Heerde vieren we de bevrijding jaarlijks met de ontsteking van
het bevrijdingsvuur. ’s Nachts om 00.01 uur halen lopers van AV
de Gemzen uit Heerde en de Nordic Walking Heerde-Wapenveld
het bevrijdingsvuur op en brengen dit naar Heerde. Dit jaar, in
verband met 75 jaar bevrijding, breiden we dit uit en wordt het
vuur in de ochtend naar alle vier de kernen in Heerde gebracht.
Er worden nu mensen gezocht die het bevrijdingsvuur vanuit de
kernen met bijvoorbeeld de fiets, op skeelers, te paard of lopend
vanuit Wapenveld, Veessen, Vorchten en Heerde naar het Raadhuis willen brengen. Iedereen kan meedoen, zowel in (sport)
verenigingsverband als individueel.
Na het aansteken van de vuurschaal is er een gezamenlijke
bijeenkomst.
Aanmelding
Als u dit een leuk idee vindt en hieraan wilt meedoen, of u
hier nog vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen met
Henriette Bresser-Dingerink via (0578) 69 94 94. Uw schriftelijke
aanmelding met gegevens kunt u tot en met 23 maart, 09.00 uur,
mailen naar kabinet@heerde.nl.

Evenementenkalender

Gevonden en verloren
voorwerpen

Voor meer informatie

75 jaar bevrijding:
Helpt u mee met het
bevrijdingsvuur?

Upgrade Jezelf Regio Zwolle
Van alleen stappen zetten, naar samen sprongen maken!
Regio Zwolle is één van de snelst groeiende regio’s van Nederland.
Om die groei aan te kunnen en door te zetten, is een sterke en vitale
arbeidsmarkt van belang. Iedereen die kan en wil werken moet de kans
krijgen om mee te doen en te groeien.
De Human Capital Agenda van Regio Zwolle richt zich op het ontwikkelen en benutten van talent, met als doel economische groei. Om werkgevers te helpen investeren in zichzelf en hun mensen, is Upgrade Jezelf
opgericht. Een platform vol inspirerende verhalen met handige tools en
een netwerk van specialisten en een financieel steuntje in de rug vanuit
het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Iedere sector heeft daarbij een eigen
groeiambitie
Financiële steun voor mkb’er, werkgever of zzp’er!
Ben je mkb’er, werkgever of zzp’er?
Is jouw bedrijf gevestigd in Regio
Zwolle en wil je extra investeren in de
skills en knowhow van je (toekomstige) werknemers? Dan kun je een
beroep doen op een fonds. Samen
met andere werkgevers en partners
of individueel. Benieuwd naar wat
Upgrade Jezelf voor jouw organisatie
kan betekenen? En welke succesverhalen er zijn? Kijk dan op
www.upgradejezelfregiozwolle.nl.

www.heerde.nl

Bekendmakingen
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
In de periode van 11 februari 2020 tot 18 februari 2020:
• Emmalaan 59 in Heerde: het kappen van een den.
• Kamperweg 78c in Heerde: het vernieuwen van het
clubhuis van de hondenvereniging.
• Fazantenstraat 7 in Wapenveld: het realiseren van een
kinderdagverblijf.
• H.C. van de Houven van Oordtstraat 12 in Wapenveld:
het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
voor het wijzigen van de bestemming maatschappelijk
naar wonen.

Sloopmelding
In de periode van 11 februari 2020 tot 18 februari 2020:
Zwaaikolk 39 in Wapenveld: het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning.
Een sloopmelding ligt niet ter inzage. Voor meer informatie belt u (0578) 69 94 94.

♦ Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
•

Bonenburgerlaan 5 in Heerde: het vergroten van de
entree van de woning.
• Klein Doesburg 19 in Heerde: het plaatsen van een
dakkapel op het voordakvlak en achterdakvlak van de
woning.
Verzonden: 13 februari 2020.
• Bonenburgerlaan 80 in Heerde: het intern verbouwen
van de woning.
• Brugstraat 2 in Heerde: het kappen van een es.
• Rooboerskamp 19-21 in Heerde: het kappen van achttien bomen.
Verzonden: 17 februari 2020.

•

Heerderhof ongenummerd in Heerde, kadastraal
bekend gemeente Heerde, sectie B, nummer 3753: het
bouwen van 34 woningen.
• Rhijnsburglaan 9 in Heerde: het kappen van een esdoorn.
• Rhijnsburglaan 11 in Heerde: het kappen van een
esdoorn.
Verzonden: 18 februari 2020.
• Fazantenstraat 7 in Wapenveld: het kappen van een
prunus, een naaldboom en vier berken.
Verzonden: 19 februari 2020.

∗ Verleende omgevingsvergunningen
(uitgebreide procedure)
•
•

Bonenburgerlaan 41 in Heerde: het restaureren en
revitaliseren van de tuin- en parkaanleg.
Bonenburgerlaan 41 in Heerde: het aanleggen van
twee brugjes.

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Zwarteweg 2 in Heerde: het bouwen van een onbemand
motorbrandstoffenverkooppunt met luifel en elektra laadplekken. Datum ontvangst aanvraag: 20 januari 2020.

♦ Weigeren aanvraag
omgevingsvergunningen
Veldweg 13 in Heerde: het kappen van een berk.
Datum verzonden: 18 februari 2020.

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/bezwaarof beroep.

Besluiten
raadsvergadering
17 februari 2020
Er was één bespreekonderwerp geagendeerd. Bij dit onderwerp is raadsbreed een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend. Er waren geen hamerstukken.
Uitgangspuntennotitie GGD NOG 2021 (Noord- en
Oost- Gelderland)
Conform de Gemeenschappelijke Regeling stelt de GGD
NOG elk jaar een uitgangspuntennotitie op, zodat gemeenten kunnen sturen op inhoudelijke en financiële
kaders. Het DB van de GGD heeft de raden van de 22
gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling in de
gelegenheid gesteld om voor 1 maart hun zienswijzen op
de Uitgangspunten 2021 kenbaar te maken.
Gewijzigd voorstel unaniem aangenomen
Bij dit voorstel is op initiatief van de fractie VVD raadsbreed
amendement 2020-01 ingediend waarin werd voorgesteld
om wél een zienswijze bij de GGD in te dienen. Met de
zienswijze dringt de raad er bij de GGD NOG op aan om de
huidige personele ontwikkelingen en problematiek, zoals
uitstroom en schaarste, met spoed aan te pakken. Bij het
dagelijks bestuur van de GGD NOG wordt erop aangedrongen om voor 1 juli 2020 te komen met een actueel
personeelsplan, waarmee wordt ingespeeld op het binden
en boeien van gekwalificeerd medisch personeel voor de
GGD NOG voor nu en in de nabije toekomst. Het wijzigingsvoorstel is raadsbreed ingediend en unaniem aangenomen en het daarmee gewijzigde voorstel is vervolgens
ook unaniem conform aangenomen.
De besluitenlijst van deze raadsvergadering kunt u vinden
op www.heerde.nl/gemeenteraad. Het volledige verslag
wordt daar ook geplaatst wanneer dit in een volgende
raad is vastgesteld.

