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.

Oproep kranslegging Nationale
Dodenherdenking in Heerde

Kent u iemand die een lintje
verdient?

Inwoners, verenigingen en instanties
kunnen tijdens de Nationale Dodenherdenking in Heerde een krans,
bloemstuk of bloemen leggen bij het
oorlogsmonument. Wilt u daaraan
meedoen? Dan kunt u zich daarvoor
aanmelden.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag vindt de jaarlijkse lintjesregen
plaats. Allerlei mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd,
jarenlang vrijwilligerswerk hebben gedaan of zich op een andere manier
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 als iemand anders ze daarvoor voordraagt. U kunt
die persoon zijn!

Elk jaar legt het college van burgemeester en wethouders een krans
tijdens de Nationale Dodenherdenking in Heerde. Ook u kunt een krans
of bloemstuk leggen tijdens het officiële programma. Natuurlijk kunt u
ook na de twee minuten stilte uw bloemen of krans leggen.
Aanmelding
Organisaties of instanties die een krans, bloemstuk of bloemen willen
leggen bij het oorlogsmonument tijdens het officiële programma, kunnen zich tot uiterlijk 9 april, 09.00 uur aanmelden via (0578) 69 94 94 of
kabinet@heerde.nl.

Tegemoetkoming premie
zorgverzekering 2020
Als u chronisch ziek of gehandicapt bent, heeft u mogelijk recht op
een tegemoetkoming in de premie van de zorgverzekering. Dit is een
tegemoetkoming van €240,- per jaar en geldt voor mensen die chronisch
ziek of gehandicapt zijn en een gezamenlijk netto inkomen tot maximaal
120% van de bijstandsnorm hebben. Daarbij maakt het niet uit bij welke
zorgverzekeraar u verzekerd bent.
Automatische toekenning
Heeft u vorig jaar een tegemoetkoming ontvangen? Dan hoeft u in eerste instantie niets te doen. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking
komt voor een automatische toekenning. We streven ernaar de uitbetalingen in april of mei 2020 te laten plaatsvinden.
Nog geen aanvraag ingediend?
Denkt u recht te hebben op deze tegemoetkoming, maar u heeft tot nu
toe nog geen aanvraag ingediend? Dan kunt u een aanvraagformulier
opvragen bij de gemeente via (0578) 69 94 94. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden via www.zorgvraagheerde.nl (trefwoorden:
tegemoetkoming zorgverzekering).
Om aanspraak te kunnen maken op de gemeentelijke tegemoetkoming
is het van belang dat u de volgende informatie aanlevert:
• Een bewijsstuk waaruit blijkt dat u tot de doelgroep chronisch zieken en
gehandicapten behoort;
• Een bewijsstuk van uw gezamenlijk netto inkomen (peildatum januari
2020).
De meest voorkomende inkomensgrenzen per maand vindt u in onderstaand overzicht.

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

Gezocht: Heerdenaren met
ideeën over de toekomst
De omgevingsvisie wordt de kapstok voor alle keuzes die we de
komende jaren maken voor onze fysieke leefomgeving. Om input
voor de omgevingsvisie te verzamelen, organiseert de gemeente
Heerde gesprekken met inwoners over bijvoorbeeld klimaat, recreatie
en woningbouw. Maar misschien vindt u erfgoed wel een belangrijk
onderwerp, of duurzaam vervoer. Geef u daarom nu op via
www.heerde.nl/ikpraatmee en deel uw ideeën. Graag tot gauw!

Evenementenkalender
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

Alex Ploeg: Ultimatum (reprise)

De Heerd, Griftstraat 8,
Heerde

20 februari, aanvang
20.15 uur

Inkomensgrenzen tot pensioengerechtigde leeftijd en
exclusief vakantie-uitkering
Leefeenheid 		
Inkomensgrens per maand
Alleenstaande (ouder)

€ 1.199,64

Gehuwd/samenwonend
			

€ 1.713,77
(inkomen van u en uw partner gezamenlijk)

Gevonden en verloren
voorwerpen

Inkomensgrenzen vanaf pensioengerechtigde leeftijd en
exclusief vakantie-uitkering

www.heerde.nl/
gevondenenverloren.

Leefeenheid 		

Inkomensgrens per maand

Alleenstaande (ouder)

€ 1.340,93

Voor meer informatie

Gehuwd/samenwonend
			

€ 1.817,64
(inkomen van u en uw partner gezamenlijk)

Ga naar www.heerde.nl.

Voordragen
Als u iemand wilt voordragen voor Koningsdag 2021 of een bijzondere gelegenheid, neem dan uiterlijk 11 mei 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 verder moet doen. De aanvraag moet uiterlijk 22 mei 2020 zijn
ingediend.
Wilt u iemand voordragen voor een lintje voor een bijzondere gelegenheid? Dan moet de aanvraag zes maanden voor die datum zijn ingediend.

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

www.heerde.nl

Bekendmakingen
Openbare welstandsvergadering
Maandag 24 februari is de welstandsgedelegeerde in
Heerde voor een openbare welstandsvergadering. De
vergaderingen gaan alleen door als er voldoende agendapunten zijn. Kijk op www.heerde.nl/welstandsvergadering
voor meer info.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Florahof te Heerde
Op verzoek van een bezitter van een gehandicaptenparkeerkaart is een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
gereserveerd aan de Florahof.
Dit verkeersbesluit, inclusief bezwarenprocedure, is in te
zien via https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Verkeersbesluit plaatsing openbaar laadpunt Klapperdijk te Wapenveld

•
•

•

•

•
•
•

Aan de Klapperdijk 36 wordt een openbaar laadpunt voor
elektrische auto’s ingericht.
Dit verkeersbesluit, inclusief bezwarenprocedure, is in te
zien via https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

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 4 februari 2020 tot 11 februari 2020:
• Beatrixweg 38 in Heerde: het kappen van een meerstammige esdoorn.
• Berkenlaan 1 in Heerde: het kappen van een berk en
drie grove dennen.
• Dürst Brittlaan 37 in Heerde: het kappen van een
boom.

Kastanjelaan 3 in Heerde: het realiseren van een opbouw op de bestaande uitbouw.
Klein Doesburg 19 in Heerde: het plaatsen van een
dakkapel op het voordakvlak en achterdakvlak van de
woning.
Koerbergseweg 13 in Heerde: het legaliseren van de
bestaande erf- en perceelscheidingen, longeercirkel,
mestbak en kippenhok en het aanleggen van verhardingen in weiden.
Postweg 37a in Heerde: het realiseren van een tijdelijke huisvesting in verband met de renovatie van het
gemeentehuis.
Losweg 2a in Vorchten: het plaatsen van een werktuigberging.
Fazantenstraat 7 in Wapenveld: het kappen van een
prunus, een naaldboom en vier berken.
Kanaaldijk, De Belt en Ir. R.R. van der Zeelaan ongenummerd in Wapenveld, kadastraal bekend gemeente
Heerde, sectie C nummers 7165 en 7127 en sectie
L, nummers 76, 90 en 91: het aanleggen van een
exportkabel ten behoeve van de bouw van windpark
Hattemerbroek.

Sloopmeldingen
In de periode van 4 februari 2020 tot 11 februari 2020:
• Eperweg 60 in Heerde: het slopen van de woning en
het bijgebouw.
• Hogestraat 2 in Wapenveld: het verwijderen van het
asbesthoudend dakbeschot van de woning.
Een sloopmelding ligt niet ter inzage. Voor meer informatie belt u (0578) 69 94 94.

♦ Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
•

Stokveldseweg 4 in Heerde: het handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening voor het renoveren van de
woning.

•

Hoenderweg 6 in Wapenveld: het kappen van een
berk.
• Patrijsweg 5 in Wapenveld: het verbouwen en uitbreiden van de woning.
• Revelingseweg 35 in Wapenveld: het handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening voor het bouwen van
een kapschuur.
Verzonden: 10 februari 2020.
• Fazantenstraat 3 in Wapenveld: het handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening voor het verbouwen
en uitbreiden van de woning.
Verzonden: 11 februari 2020.

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
•

Koerbergseweg 13 in Heerde: het legaliseren van de
bestaande erf- en perceelscheidingen, longeercirkel,
mestbak, kippenhok en verhardingen in de paardenweide. Datum ontvangst aanvraag: 4 februari 2020.

Melding besluit lozen buiten inrichtingen
•

•

Bonenburgerlaan 35-37 in Heerde: het aanleggen
van een gesloten bodemenergiesysteem buiten een
inrichting.
Hogeweg 3 in Veessen: het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten een inrichting

Het Besluit lozen buiten inrichtingen is in te zien via http://
wetten.overheid.nl. Tegen meldingen besluit lozen buiten
inrichtingen staat geen mogelijkheid voor beroep open.
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.

