Informatierubriek

Zwerfvuil prikken voor de
clubkas
De gemeente daagt maatschappelijke organisaties uit, een aantal kilometers
weg zwerfvuilvrij te houden en daarmee ‘de clubkas te spekken’. Het gaat in
eerste instantie om een pilotproject van een jaar, van 1 september 2017 tot
1 september 2018.
Dit zwerfvuilproject houdt kortgezegd in: maatschappelijke organisaties in
Westerveld met een eigen gebouw (school, verenigingsgebouw, kerk, dorpshuis et cetera) houden een jaar lang, een aantal afgesproken kilometers langs
gemeentelijke wegen en paden zwerfvuilvrij, en ontvangen – wanneer de
klus goed geklaard wordt – daarvoor een beloning. Deze vergoeding, die op
kan lopen tot € 1500,-, moet besteed worden aan investeringen in of aan het
eigen gebouw.
Een jaar lang, een afgesproken route langs gemeentelijke wegen en paden
zwerfvuilvrij houden van:
• 3 kilometer levert € 500,- op
• 6 kilometer levert € 1000,- op
• 9 kilometer levert € 1500,- op.
Aanmelden
Maatschappelijke organisaties in Westerveld kunnen zich tot 1 september
2017 aanmelden via het digitale aanmeldformulier op de website
www.gemeentewesterveld.nl. Op de site staan ook alle spelregels. Aan de
pilot kunnen maximaal 15 maatschappelijke organisaties meedoen.

Uitdunning bos
Vledderlanden
Vanaf maandag 17 juli 2017 start de Bosgroep Noord-Oost Nederland in
opdracht van de gemeente Westerveld met het uitdunnen van het bos aan
de Vledderlanden in Vledder. In het bos en rondom de poel aan het Vledderlandenpad worden bomen (voornamelijk essen) gekapt om andere bomen
de ruimte te geven om te groeien en de ontwikkeling van een gevarieerde
struiklaag te stimuleren. De essen in Vledderlanden zijn aangetast door de
essentaksterfte. De poel zelf wordt gedeeltelijk afgeplagd.

Dinsdag 11 juli 2017
Politie, Meldkamer Diensten Centrum, t.a.v. Afdeling Service Level
Management (SLM), Postbus 238, 3970 AE Driebergen.
Meer informatie over C2000: www.c2000.nl
Meer informatie over antennemasten: www.antennebureau.nl

Ruimtelijke ordening
VA S T S T E L L I N G B E S T E M M I N G S P L A N
“ B U I T E N G E B I E D AG R A R I S C H E G R O N D E N

B&W maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de gemeenteraad op 27 juni 2017 heeft besloten het
bestemmingsplan “Buitengebied Agrarische gronden van de gemeente
Westerveld” gewijzigd vast te stellen.
Het vastgestelde digitale plan heeft de identificatiecode
NL.IMRO.1701.509Agragronden2016-0003.
Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor de agrarische gronden in het buitengebied van de gemeente Westerveld.
Door middel van dit bestemmingsplan wordt voorzien in de uitspraak van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 augustus 2014,
waarbij de agrarische bestemmingen in het op 5 juli 2012 vastgestelde
bestemmingsplan buitengebied werden vernietigd.
Het bestemmingsplan is voorzien van een aanvulling op het Plan-MER en een
nieuwe passende beoordeling. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan hebben in hoofdzaak betrekking op de wijze waarop in dit
plan rekening wordt gehouden met de specifieke bescherming van de Natura
2000-gebieden in relatie tot de Wet natuurbescherming. De passende beoordeling is in samenhang met de voorgestelde planwijzigingen geactualiseerd.
De wijzigingen staan opgenomen in de “Reactienota zienswijzen”, welke deel
uitmaakt van het vaststellingsbesluit.
Inzage: het raadsbesluit en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken
liggen met ingang van 20 juli 2017 gedurende zes weken in het gemeentehuis
in Diever voor een ieder ter inzage. Ook kunt u het plan inzien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
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Bezoekadres
Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever
Postadres
Postbus 50, 7970 AB Havelte
T 14 0521
W www.gemeentewesterveld.nl
E info@gemeentewesterveld.nl
Twitter: gem_westerveld
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
11 en 25 juli tot 19.00 uur
Let op! Voor de volgende onderwerpen
kunt u uitsluitend op afspraak terecht:
burgerlijke stand (geboorteaangifte,
erkenning ongeboren vrucht), informatie
over bouwmogelijkheden en
bestemmingsplannen, het inzien van
aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen. U kunt ook een afspraak
maken voor een overleg tijdens een
avondopenstelling.
Meldingen Openbare Ruimte
Deze kunt u via website en algemeen telefoonnummer doorgeven. Buiten kantooruren, alleen in zeer dringende gevallen, ook
via: 06 – 55 76 30 37.
IGSD-loket in het gemeentehuis
Maandag, dinsdag en donderdag van
09.00 - 12.30 uur.
Politiepost in het gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag van 14.00-16.00 uur.
Afvalinzameling
Voor vragen of opmerkingen over de
afvalinzameling kunt u contact opnemen
met het ROVA Klantcontactcentrum,
tel. 038 - 427 37 77,
e-mail klantenservice@rova.nl

Extra antennemast
communicatienetwerk
hulpverlening

Beroep: van 20 juli 2017 tot en met 30 augustus 2017 kan beroep worden
ingesteld door:
1. degene die tijdig zijn/haar zienswijze op het ontwerpplan kenbaar heeft
gemaakt bij de gemeenteraad;
2. een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest zijn/haar zienswijze kenbaar te maken;
3. alle belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen de gedeelten van
het bestemmingsplan die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
gewijzigd vastgesteld zijn.
Een beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

In het derde kwartaal van 2017 laat het Ministerie van Veiligheid en Justitie
(VenJ) in de gemeente Westerveld een antennemast plaatsen voor het landelijk communicatienetwerk C2000. De nieuwe mast komt aan de van Helomaweg 35 te Darp/Havelte.

Voorlopige voorziening: het instellen van beroep heeft geen schorsende
werking. Hiertoe dient per afzonderlijke brief de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden verzocht om een voorlopige voorziening.

De gemeente is te vinden op Twitter,
met nieuws van het gemeentebestuur
en tweets over gemeentebeleid en
-uitvoering. Westerveld gebruikt twitter
voorlopig alleen om informatie te geven
(en nog niet om reacties te verzamelen).
Account: gem_westerveld

De extra antennemast is noodzakelijk voor goede onderlinge communicatie
van hulpverleningsinstanties als politie, brandweer en ambulancediensten
tijdens verkeersongelukken, branden of andere ernstige incidenten. Plaatsing
van de extra antennemast is de enige oplossing voor een probleem binnen
het huidige geografische bereik (dekking). De nieuw te bouwen antennemast
draagt bij aan snelle en goede hulpverlening en zorgt voor veiligheid van
hulpverleners en burgers in nood.

Inwerkingtreding: het besluit van de gemeenteraad treedt de eerste dag na
afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen deze termijn een verzoek
om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist.

Sociaal
ombudsvrouw

C2000 is eigendom van de Staat, de minister van Veiligheid en Justitie is
hiervoor verantwoordelijk. Het landelijk netwerk bestaat uit ongeveer 600
vrijstaande antennemasten en daklokaties en zorgt voor communicatie op
de plek waar dringend hulp nodig is. Dat gebeurt al bij het ‘aanrijden’ naar
incidenten, die via het noodnummer 112 zijn gemeld. Een goede werking van
het communicatienetwerk is cruciaal, het redt levens bij ernstige incidenten!
In 2010 heeft de minister van VenJ een C2000 verbeterplan gepresenteerd.
Een van de onderdelen van dit plan is het wegnemen van problemen omtrent
de dekking. Via nauwkeurig vooronderzoek in de afgelopen maanden is de
locatie vastgesteld voor een extra antennemast in uw woonomgeving. Het
onderzoek werd in opdracht van VenJ uitgevoerd door Politie | Meldkamer
Diensten Centrum; beheerder van het C2000 netwerk.
Er is gelegenheid om bouwtekeningen in te zien van 11 juli 2017 tot 7 augustus 2017 in het gemeentehuis in Diever. Alle beschikbare informatie vindt u
tevens op www.c2000.nl
Vanwege het elementaire belang van het C2000 communicatienetwerk voor
hulp in nood is in 2004, bij wet bepaald, dat voor de bouw van C2000 antennemasten geen omgevingsvergunning vereist is.
Als u specifieke vragen hebt over de plaatsing van deze C2000 antennemasten, kijk dan op www.c2000.nl of bel de Bewonerslijn van Politie | Meldkamer
Diensten Centrum 088-6620332. Ook kunt u uw vraag schriftelijk stellen, door
deze te sturen naar:

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“ WA P S E – C A M P I N G H E T N O O R D E N V E L D

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders
van Westerveld bekend dat met ingang van 13 juli 2017 tot en met 23 augustus 2017 voor iedereen ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Wapse
– Camping Het Noordenveld’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.509
PHZSmitsted1WPS-0002.
Op het perceel Smitstede 1 te Wapse is een agrarisch bedrijf gevestigd in de
vorm van een melkveebedrijf met als nevenactiviteit boerencamping “Het
Noordenveld”. De eigenaren van het perceel hebben de wens om het agrarische bedrijf te beëindigen en de recreatieve voorzieningen op het perceel uit
te breiden. De gewenste ontwikkeling is niet passend binnen de regels van
het huidige bestemmingsplan. Door middel van het opstellen van een zogenaamd postzegel-bestemmingsplan kan de gemeente medewerking verlenen
aan het plan. In dit nieuwe bestemmingsplan zal het juridisch-planologisch
kader voor de ontwikkeling worden vastgelegd.
Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl
Zienswijze: vanaf 13 juli 2017 tot en met 23 augustus 2017 kan iedereen zijn
of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke
zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge
zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Ervaart u een probleem in de
uitvoering van de nieuwe zorgtaken door de gemeente dan kunt u
contact opnemen met de sociaal
ombudsvrouw van de gemeente
Westerveld, mevrouw Jozien Schrale.
Zij registreert uw vragen, zorgen
en ervaringen, biedt een luisterend
oor en informeert en adviseert over
de mogelijkheden van cliëntondersteuning en begeleiding, klachten,
en bezwaar- en beroepsprocedures.
U kunt contact opnemen met de
sociaal ombudsvrouw via
ombudsvrouw@gemeentewesterveld.nl. Daarnaast is het
mogelijke om een afspraak te maken
voor een gesprek in het gemeentehuis in Diever op de dinsdagmiddag
na 16.00 uur of voor een huisbezoek.
Meer informatie over de nieuwe
zorgtaken is te vinden op
www.gemeentewesterveld.nl/
zorgenondersteuning

Op dinsdagmiddag verschijnt de Da’s Mooi. Deze advertentie van de gemeente is op dinsdagochtend al te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl
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Ontwerpbesluit wijzigen
omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
Nijensleek
Het college van burgemeester en wethouders maken bekend van plan te
zijn om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:
• Nijensleek, kadastraal bekend als gemeente Westerveld, sectie K,
nummers 1178, 941, 454, 456, 1459, 1384 en 1383.
Inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen van dag na publicatie
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Diever.
Zienswijzen
Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of
mondelinge zienswijze naar aanleiding van dit ontwerpbesluit naar voren
brengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met L. Mossink van de RUD Drenthe via telefoonnummer 06-38915380.

Eikenprocessierups gezien?
De eikenprocessierups is weer gesignaleerd in Westerveld. De rupsen zitten
in eikenbomen en herkent u aan nesten op de stammen of dikkere takken
met dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen.
Contact met deze brandharen kan klachten veroorzaken.
Ziet u de eikenprocessierups in uw omgeving, neemt u dan contact op met de
gemeente via 14 0521 of mail via www.gemeentewesterveld.nl een ‘melding
openbare ruimte’.

Dinsdag 11 juli 2017
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Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Geweigerd regulier
• Vledder, Kadastraal bekend G, nummer 806, Boylerstraat
12, chalet 13, kap 1 eik, verzenddatum 11-07-2017, zaaknummer 198902

MELDINGEN

Ontwerpvergunning
• Nijensleek, Heerendijk 3, Moerhoven, uitbreiding zandwinning en veranderen inrichting (milieu), verzenddatum 11-07-2017, zaaknummer 180466

Verleend
• Braderie op het Lesturgeonplein in Vledder op 21 mei
2017, zaaknummer 186463
Melding
• Ringsteken door Ringsteekcommissie Zorgvlied op de
Dorpsstraat in Zorgvlied op 5 augustus 2017, zaaknummer 199944 Verkeersmaatregel: op zaterdag 5 augustus
2017 wordt van 17.30 tot 21.30 uur de Dorpsstraat te
Zorgvlied in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer en wordt een parkeerverbod aan Wateren (tussen
Dorpsstraat en Verwersweg) aan beide zijden van de
weg ingesteld
Milieumelding
• Dwingeloo, Westeinde 9, 7991 RS, melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een
inrichting, ontvangstdatum 20-04-2017, zaaknummer
201823

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, fietspad langs Groningerweg, kadastraal
bekend: DVR00I140 DVR00I271 DVR00I111, realiseren
betonfietspad, ontvangstdatum 26-06-2017, zaaknummer 201549
• Diever, Haarweg 2a, 7981 LW, bouwen, boomhutXXL,
ontvangstdatum 28-06-2017, zaaknummer 201660
• Dieverbrug, Bolderhoek 11, 7984 NA, veranderen
inrichting (milieu) OBM, ontvangstdatum 29-06-2017,
zaaknummer 201721
• Dwingeloo, Leeuweriksveldweg 1, 7991 SE, bouwen,
boomhutXXL, ontvangstdatum 30-06-2017, zaaknummer 201803
• Frederiksoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan 74a,
8382EA, bouwen, nieuwbouw koloniewoonhuis, ontvangstdatum 26 juni 2017, zaaknummer 201558
• Havelte, Dreeslaan 2a, 7971 CJ, bouwen, dakkapel,
ontvangstdatum 30-06-2017, zaaknummer 201838
• Havelterberg, Bisschopsbergweg 35, 7974 HC, kapen,
2 eiken en 1 kastanje, ontvangstdatum 01-07-2017, zaaknummer 201841

Verleend regulier
• Darp, Veleweg 6, 7973 JV, bouwen, nieuwbouw woning,
verzenddatum 05-07-2017, zaaknummer 199690
• Dwingeloo, Dwingelderdijk 4b, 7991 RK, bouwen,
schuur, verzenddatum 11-07-2017, zaaknummer 199085
• Dwingeloo, Heuring 8, 7991 EH, bouwen, dakopbouw
op bestaande garage, verzenddatum 4 juli 2017,
zaaknummer 193797
• Dwingeloo, Stroovledder 13, 7991 SB, bouwen,
verlengen bestaande berging en deels verbouwen tot
jongveestalling, verzenddatum 11-07-2017, zaaknummer
199855
• Dwingeloo, Westeinde 9, 7991 RS, bouwen, verlengen
ligboxenstal, verzenddatum 11-07-2017, zaaknummer
198647
• Uffelte, Holtingerweg 1, 7975 RG, kap 1 spar, verzenddatum 11-07-2017, zaaknummer 200241
U kunt de vergunningen, meldingen en de bijbehorende
stukken op afspraak digitaal inzien (zie contactgegevens
in het kader). Voor het indienen van een zienswijze,
bezwaar tegen vergunningen of (hoger) beroep,
verwijzen wij u naar onze gemeentelijke website:
www.gemeentewesterveld.nl/bekendmakingen
Veel bekendmakingen van gemeenten, provincies en
waterschappen kunt u ook digitaal bekijken (op een
website of app) óf met een e-mailservice in uw mailbox
ontvangen. Kijk voor meer informatie op
overuwbuurt.overheid.nl

Op dinsdagmiddag verschijnt de Da’s Mooi. Deze advertentie van de gemeente is op dinsdagochtend al te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl

