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.

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

Voor meer informatie
Ga naar www.heerde.nl.

Lelystad houdt de gemoederen Schadeclaims vliegveld
Lelystad
bezig
Ik heb al vaker veel reacties gehad
op Twitter, maar de afgelopen week
sloeg echt alles. En dat als gevolg
van een opiniestuk over Lelystad
Airport van mij en mijn collega’s
uit Hattem en Oldebroek. Nadat
dit stuk in het Nederlands Dagblad
had gestaan (en op de websites van
de drie gemeenten), barstte mijn
Twitteraccount bijna uit zijn voegen.
Gelukkig waren het vooral steunbetuigingen.
Bijna alle reacties waren positief
over het initiatief tot dit opiniestuk.
Dit sterkt mij in het idee dat we hier
goed aan hebben gedaan.
In het stuk spraken we uit dat oog
voor de leefomgeving belangrijker moet zijn dan de wens tot (goedkoop) vliegen. We roepen het ministerie op om de opening van het
vliegveld te heroverwegen. Juist in een Cittaslow-gemeente als de onze,
willen we uiteraard dat onze natuurlijke waarden, de rust en ruimte
behouden blijven, en niet worden aangetast door vervuiling en lawaai
door vliegtuigen.
Dat dit stuk net werd gepubliceerd op de dag nadat in de raad een motie
over het vliegveld was aangenomen, was toeval. Maar ook die motie gaf
weer aan hoeveel onrust er heerst in onze gemeente over het vliegveld. Als gemeente strijden we, samen met de omliggende gemeenten,
voor het behoud van onze rust, onze gezondheid, onze natuur én ons
toerisme. En ook als het vliegveld onverhoopt toch geopend wordt,
strijden we voor de beste oplossing voor onze gemeente, met de minste
overlast.

Vanaf 26 februari 40 dagen
geen alcohol!
De IkPas-actie van
januari is afgelopen.
Duizenden mensen
hebben meegedaan
en een maand geen
druppel gedronken.
Heb je niet meegedaan? Grijp dan
alsnog je kans! Op
26 februari begint
namelijk de 40 dagen actie, want het stoppen met alcohol heeft veel
voordelen. Doe vanaf 26 februari mee en ervaar zelf welke voordelen
IkPas heeft!
Ondersteuning via website, app en social media
Kijk op ikpas.nl voor meer informatie. Inschrijven kan op ikpas.nl of via
de IkPas-app (te downloaden in de AppStore). Door je in te schrijven
vergroot je de kans dat je het volhoudt. Je kunt dan advies krijgen van
een IkPas-coach en nieuwsbrieven met tips ontvangen. Ook kun je
terecht op Facebook (www.facebook.com/ikpasnl/), Twitter (@ikpas.nl)
en Instagram (ikpasnl) om ervaringen en tips uit te wisselen met anderen
die meedoen.
Meer nodig?
Maak jij je zorgen over jouw drankgebruik of het drankgebruik van
iemand in jouw omgeving?
En wil je er eens met een professional over praten? Neem dan contact op
met Evelien Meijer (e.meijer@tactus.nl / 06 225 294 15) van Tactus.

De kans is nog steeds groot dat vliegveld Lelystad opengaat. Wanneer
dit gebeurt gaan we dit in de gemeente Heerde wel merken. Het geluid
van de overvliegende vliegtuigen zullen we zeker horen. Wij verwachten
ook gevolgen die niet direct merkbaar zijn, zoals extra fijnstof en stikstof.
Dit is nadelig voor ons en onze leefomgeving. Wij vrezen daarnaast dat
hierdoor ook minder recreanten onze gemeente zullen bezoeken. Voor
onze mooie Cittaslow-gemeente zijn dit gevolgen die we liever niet zien.
Persoonlijke schade
Mogelijk kunt u ook persoonlijk schade ondervinden van het besluit tot
opening van vliegveld Lelystad, namelijk door waardevermindering van
uw woning. U kunt voor een vergoeding van deze schade bij het ministerie een verzoek indienen. De sluitingstermijn hiervoor is op 31 maart
2020. Maar omdat er nu nog een voorstel tot wijziging van het Luchthavenbesluit ligt, is nog niet vast te stellen wat uw schade is. Om toch
de mogelijkheid tot aanvragen van schadevergoeding open te houden,
moet u een zogenaamde stuitingsbrief naar het ministerie sturen. Dit
geeft natuurlijk nog geen zekerheid dat u een schadevergoeding krijgt,
maar u houdt in elk geval de mogelijkheid dit te proberen.
Stuitingsbrief
U kunt de stuitingsbrief downloaden via www.heerde.nl/stuitinglelystad
en zelf versturen naar het adres dat op de voorbeeldbrief staat. Doe dat
dan wel aangetekend en zorg ervoor dat deze uiterlijk 31 maart bij het
ministerie is. U kunt ook een brief op het gemeentekantoor (Eperweg 5)
komen tekenen. Dit kan tot 24 maart. Wij verzorgen dan de verzending.
Informatiebijeenkomst
Wilt u meer weten over wat deze stuiting inhoudt vóórdat u een brief
stuurt? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 10 maart in De
Heerd (Griftstraat 8, Heerde). Starttijd 19.30 uur.

Aansluiting riolering
Wendakker
Maandag 24 februari wordt er begonnen met de aansluiting van het
nieuwe vuilwaterriool van de Wendakker op het riool van de Professor
Jonkerlaan. Vanwege het openbreken van de grond wordt de kruising
De Zeis/Professor Jonkerlaan/Wendakker van maandagochtend 24
februari tot vrijdag 6 maart afgesloten voor alle verkeer.
Het verkeer wordt omgeleid via De Sikkel. Het verkeer voor de Wendakker 18-24 wordt omgeleid via de Haneweg en de tijdelijke bouwweg. De
omleiding wordt met borden aangegeven. Enige overlast is helaas niet
te voorkomen.

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

Legpuzzelwedstrijd Mfc De Verbinding,
Kerkweg 19a, Vorchten

14 februari, aanvang
19.30 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.

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 28 januari 2020 tot 4 februari 2020:
• Engweg 9a in Heerde: het handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening voor het verbouwen van de
werkruimte en het (tijdelijk) gebruik als een woonvoorziening.
• Eperweg 50a in Heerde: het kappen van een beuk.
• Koerbergseweg 11 in Heerde: het legaliseren van bijgebouwen en het realiseren van een Bed & Breakfast.
• Koerbergseweg 13 in Heerde: het legaliseren van de
bestaande erf- en perceelscheidingen, longeercirkel,
mestbak, kippenhok en verhardingen in de paardenweide.
• Veldweg ongenummerd in Heerde, kadastraal bekend

•

gemeente Heerde, sectie A, nummer 3291: het bouwen
van een woning.
Oranjeweg 6 in Wapenveld: het handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening voor het uitbreiden van het
woonhuis.

Sloopmelding
In de periode van 28 januari 2020 tot 4 februari 2020:
Eperweg 34a in Heerde: het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het hoofdgebouw en opstallen.
Een sloopmelding ligt niet ter inzage. Voor meer informatie belt u (0578) 69 94 94.

♦Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
•
•

Borchgraverweg 10 in Heerde: het bouwen van een
woning.
Parkeerterrein bij Zwolseweg 21 in Heerde: het kappen
van een eik.

•

IJsseldijk 83a in Veessen: het verbouwen van het kantoorgebouw.
• Kerkstraat 27 in Veessen: het kappen van een beukenboom.
• Groteweg 115 in Wapenveld: het vervangen van de
rieten kap en het vervangen van een dakraam van de
woning (rijksmonument). In afwijking van het bepaalde in artikel 6.1 lid 2 aanhef en sub a Wabo treedt
deze omgevingsvergunning in werking direct nadat ze
aan de aanvrager is verzonden. Hiertoe is besloten op
grond van artikel 6.2 Wabo, vanwege de slechte staat
waarin het rieten dak van het monument verkeert.
Verzonden: 4 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/bezwaarofberoep.

Raadsvergadering 17 februari
Aanvang 19.30 uur, raadzaal raadhuis (Dorpsstraat 1, Heerde).

Agenda
Bespreekstukken (B-onderwerpen)
5. Uitgangspuntennotitie GGD NOG 2021
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 stelt de raden van de 22
gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling in de
gelegenheid om voor 1 maart 2020 hun zienswijzen op
de Uitgangspunten 2021 kenbaar te maken. De reacties
die de GGD ontvangt worden verwerkt in de Programma-

begroting 2021. De raad wordt gevraagd in te stemmen
met de Uitgangspuntennotitie 2021 van de GGD NOG en
geen gebruik te maken van de mogelijkheid om hierover
een zienswijze naar de GGD Noord- en Oost- Gelderland
te sturen.
De volledige agenda met bijlagen kunt u vinden op www.
heerde.nl/gemeenteraad.
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
Radio 794 zendt de raadsvergadering rechtstreeks uit tot
uiterlijk 22.30 uur.

