Informatierubriek

Wegen en verkeer
WEGAFSLUITING EURSINGERKERK WEG
( VA N A F P I E T S O E R P L E I N T O T B E B O U W D E KO M )

Op maandag 18 september 2017 start de herinrichting van de Eursingerkerkweg in Havelte (deel tussen Piet Soerplein en de bebouwde kom).
De Eursingerkerkweg is gedurende de werkzaamheden volledig afgesloten
voor al het doorgaande verkeer. De werkzaamheden duren naar verwachting
tot 10 november 2017, één en ander afhankelijk van onder andere het weer.
Wij vragen uw begrip voor de onvermijdelijke overlast die de werkzaamheden
met zich meebrengen.

Ruimtelijke ordening
O N T W E R P B E S T E M M I N G S P L A N ‘ V E L E W E G 5,
DA R P ’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht, maken B&W bekend dat met ingang van
14 september 2017 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever voor
een ieder ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan ‘Veleweg 5, Darp’
met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZVeleweg5Darp-0002 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Het bestemmingsplan is opgesteld om de herbouw van een woonhuis met
twee woningen mogelijk te maken op het perceel Veleweg 5 te Darp.
Zienswijze: van 14 september 2017 tot en met 25 oktober 2017 kan een ieder 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.

Minimabeleid
Bent u inwoner van de gemeente Westerveld, 21 jaar of ouder, woont u
zelfstandig en heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u een
beroep doen op het minimabeleid en mogelijk in aanmerking komen voor:
- een participatiebijdrage van € 168,00 per gezinslid,
- een toeslag van € 168,00 voor ieder kind in de leeftijd van 12 tot en met
17 jaar.
U mag het geld dat u krijgt bijvoorbeeld gebruiken voor: de aanschaf van
een computer, de vervanging van een koelkast, wasmachine of ander duurzaam gebruiksgoed, voor de kosten van een maaltijdvoorziening, de kosten
van voortgezet onderwijs of andere scholing, de kosten van vervoer of de
aanschaf van bijvoorbeeld een (brom)fiets, een bijdrage/lidmaatschap van
sportclub of vereniging.
Meer over de inhoud en voorwaarden: kijk op de website van de sociale
dienst IGSD www.igsd-sw.nl en klik vervolgens op minimabeleid. Daar vindt u
de brochure en het aanvraagformulier. Of bel met de IGSD op werkdagen van
08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0521 - 538 980.

Dinsdag 12 september 2017
U kunt ook met uw vragen terecht bij medewerkers van de IGSD in het
gemeentehuis in Diever, op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van
09.00 tot 12.30 uur. Het telefoonnummer van het gemeentehuis is 14 0521.
Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neemt u dan contact op met het Centraal Meldpunt Vrijwillige Hulp, bereikbaar op dinsdag tot
en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur, telefoonnummer 085 - 273 1427
(lokaal tarief).
Aanvragen: stuur het aanvraagformulier ingevuld, ondertekend en voorzien
van bewijsstukken naar de IGSD, Postbus 300, 8330 AH Steenwijk.

Subsidie maatschappelijk
initiatief
In juni 2017 is het beleidskader Maatschappelijk Initiatief vastgesteld.
Wij wijzen u op de eerstvolgende sluitingsdatum voor aanvragen, te weten
1 oktober 2017.
Als u in aanmerking wil komen voor een bijdrage dient u een aanvraag in
te dienen voor 1 oktober 2017. In de aanvraag moeten doelen, methoden,
draagvlak en resultaten zijn beschreven naast de contactgegevens, plan van
aanpak, tijdsplan en begroting.
Wilt u het formulier incidentele subsidies gebruiken, dan kunt u vinden op
onze website: www.gemeentewesterveld.nl/Subsidiemaatschappelijkinitiatief
Subsidiebedrag
U kunt tussen de € 500,- en € 50.000,- aanvragen waarna wij met elkaar een en
ander bespreken en toetsen. Voor kleinere bedragen kunt u ook uw dorpsgemeenschap vragen wat de mogelijkheden zijn. De sluitingsdatum van de
volgende tender is 1 januari 2018.
Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente en uiteraard is het
maken van een afspraak daarbij ook mogelijk.

Bekendmakingen
VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

• Najaarsmarkt in Dieversluis op 24 september 2017, zaaknummer 186463
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

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
19 september en 3 oktober
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

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

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

