Informatierubriek

Dinsdag 14 februari 2017

Snoeiafval

Ruimtelijke ordening

L AT E N O P H A L E N

VO O R O N T W E R P B E S T E M M I N G S P L A N
WA P S E – C A M P I N G N O O R D E N V E L D

Op donderdag 9 maart 2017 wordt een snoeiafvalroute gereden. Wanneer u
snoeiafval wilt laten ophalen, moet dit vooraf aangemeld zijn. Aanmelden kan
tot vrijdag 2 maart via telefoonnummer 14 0521. De kosten voor het inzamelen zijn € 10,- per aanmelding. U krijgt hiervoor achteraf een nota thuisgestuurd.
Spelregels snoeiafvalroute
• Aangeboden snoeiafval moet vooraf aangemeld zijn (tel. 14 0521);
• maximaal 2 m3 aan te bieden;
• het snoeiafval moet hanteerbaar en gebundeld zijn;
• vanaf 07.00 uur wordt ingezameld en moet het aangemelde snoeiafval aan
de weg liggen;
• wanneer aangemeld snoeiafval uiteindelijk niet wordt aangeboden op de
inzameldag, brengt de gemeente toch € 10,- in rekening.

G R AT I S S T O R T E N

Inwoners van Westerveld kunnen een aantal weken op donderdag- en vrijdagochtend kosteloos snoeiafval (takken) afleveren op het afvalbrengstation
in Havelte. Normaalgesproken moet voor het storten van snoeiafval betaald
worden. Het gaat om de volgende ochtenden:
- donderdag 23 februari en vrijdag 24 februari
- donderdag 2 maart en vrijdag 3 maart
- donderdag 9 maart en vrijdag 10 maart
- donderdag 16 maart en vrijdag 17 maart
- donderdag 23 maart en vrijdag 24 maart
- donderdag 30 maart en vrijdag 31 maart
Spelregels: het afvalbrengstation is op deze data extra geopend van 08.30
tot 11.30 uur uitsluitend voor het innemen van snoeiafval (takken).
Brengers van snoeiafval moeten in bezit zijn van een toegangspas van het
afvalbrengstation en deze ter plaatse tonen. Alleen snoeihout kan tijdens de
speciale actie gratis gestort worden (en geen ander (groen)afval).

Uitdunning bos aan
Vledderlanden
Eind februari, begin maart gaat de Bosgroep Noord-Oost Nederland in
opdracht van de gemeente Westerveld het bos aan de Vledderlanden, in
de volksmond ook wel ‘het Kokse bos’ genoemd, in Vledder uitdunnen. Er
worden in het bos en rondom de poel aan het Vledderlandenpad bomen (essen) gekapt om de ontwikkeling van een gevarieerde struiklaag te stimuleren.
De essen in Vledderlanden zijn aangetast door de essentaksterfte. De poel
zelf wordt in een later stadium gedeeltelijk afgeplagd. In de andere bospercelen binnen Vledderlanden worden bomen gedund ter bevordering van de
natuurontwikkeling.
Naast de uitdunningswerkzaamheden vinden er ook andere onderhoudswerkzaamheden plaats in de Vledderlanden. In het bos zijn onder leiding van
Landschapsbeheer Drenthe twee vrijwilligersgroepen actief, die werkzaamheden uitvoeren op het terrein bij de poel en rondom ‘De bergen van Kok’. De
werkzaamheden worden afgerond voor de start van het broedseizoen op 15
maart 2017.
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521.

Wegen en verkeer
V E R K E E R S H I N D E R V E E N D I J K I N H AV E LT E

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, wordt op maandag 20 februari 2017
gestart met het plaatselijk herstellen van de naast de rijbaan gelegen grasbetontegels aan de Veendijk in Havelte.
Ter hoogte van de te herstellen gedeelten wordt een halve rijbaanafzetting
geplaatst, waarbij het doorgaande verkeer de werkzaamheden met aangepaste snelheid kan passeren. De werkzaamheden duren naar verwachting tot
en met 1 maart 2017, één en ander afhankelijk van onder andere het weer.

W E G A F S L U I T I N G P O O LW E G I N D W I N G E L O O

Als het weer het toelaat, start op 27 februari 2017 de reconstructie van de
Poolweg in Dwingeloo. Het betreft het gedeelte vanaf de bebouwde kom tot
de kruising Poolweg - Esweg. De bestaande asfaltverharding wordt opgebroken, verwijderd en vervangen door een betonverharding.
Het wegvak is gedurende de werkzaamheden volledig afgesloten voor al
het doorgaande verkeer. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 10
maart 2017, één en ander afhankelijk van onder andere het weer.
Wij vragen uw begrip voor de onvermijdelijke overlast die de werkzaamheden
met zich meebrengen.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het besluit ruimtelijke ordening en artikel
3:12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor Camping
Noordenveld, Smitstede 1 te Wapse (NL.IMRO.1701.509PHZSmitsted1W
PS-0001). Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt met ingang van 16
februari 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage.
Waarom een nieuw bestemmingsplan
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.
Ter inzage: het voorontwerp bestemmingsplan Wapse – Camping Noordenveld ligt met ingang van 16 februari 2017 tot en met 29 maart 2017 voor een
ieder voor inspraak ter inzage. Het bestemmingsplan is op afspraak digitaal in
te zien in het gemeentehuis van Diever. Het plan is ook raadpleegbaar via de
website www.ruimtelijkeplannen.nl
Reageren: gedurende de terinzagetermijn kan een ieder een inspraakreactie
indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 50, 7970
AB Havelte.
Wilt u hierbij het volgende zaaknummer vermelden: 185362.
Voor het indienen van een mondelinge reactie kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Van de mondeling ingebrachte inspraakreactie wordt een verslag opgemaakt.

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
‘ S C H O O LW E G 7, N I J E N S L E E K’

B&W van Westerveld maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 31 januari
2017 het bestemmingsplan ‘Schoolweg 7, Nijensleek’ met planidentificatie NL
.IMRO.1701.562PHZSchoolweg7NS-0003 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het
bestemmingsplan voorziet in de realisatie van twee vrijstaande woningen
op het perceel Schoolweg 7 te Nijensleek (voorheen perceel dorpscentrum
Griet’nstede).
Ter inzage: van 16 februari tot en met 29 maart 2017 in het gemeentehuis,
Raadhuislaan 1 in Diever. Op afspraak is inzage buiten de openingstijden mogelijk. Het plan is digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: gedurende de termijn van de terinzagelegging kan beroep worden
ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te hebben
gemaakt. Beroep kan worden ingesteld door een beroepschrift te richten
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. 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.
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.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Vier kunstmarkten. Deze markten zijn aangesloten bij de Nationale Kunstdagen en vinden plaats in samenspraak met de plaatselijke ondernemersverenigingen op de navolgende dagen in 2017 (van 11.00 tot 17.00 uur):
• zondag 4 juni op het terrein van de TIP in Diever
• zondag 2 juli op de Brink in Dwingeloo
• zondag 6 augustus aan de Dieversluis in Dieverbrug
• zondag 3 september op het terrein van de TIP in Diever
Zaaknummer 186465

MELDINGEN

• Huis-aan-huis-actie met rookworsten op 3 maart 2017 in Havelte, Darp en
Uffelte, door SV Dynamiek Havelte, zaaknummer 188404
• Huis-aan-huis-actie met violen op 4 maart in Dwingeloo en op 11 maart 2017
in Diever, door World Servants, zaaknummer 188871

OMGEVINGSVERGUNNING
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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
21 februari, 7 en 21 maart 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

Tentoonstelling
In de publiekshal van het
gemeentehuis exposeren

Frans
van den Brink
en
Margriet
Steenbergen
hun werk. De heer Van den Brink
maakt gebruikskeramiek en
mevrouw Steenbergen schilderijen.
Beide exposanten wonen en werken
in Dwingeloo. De tentoonstelling
in het gemeentehuis is vrij te
bezoeken tijdens de reguliere
openingstijden.

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

Aangevraagd regulier
• Diever, Kasteel 14, 7981 AN, bouwen, herbouw woning, ontvangstdatum
30-01-2017, zaaknummer 188189
(vervolg op pagina 2)

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

Informatierubriek
(vervolg van pagina 1)
• Dieverbrug, De Wringen 13-15, 7984 NL, uitweg, verbreden
2 uitritten, ontvangstdatum 02-02-2017, zaaknummer 188516
• Frederiksoord, Koningin Wilhelminalaan 84,8382 GD, kappen,
1 kastanje en 1 eik, ontvangstdatum 04-02-2017, zaaknummer
188742
• Uffelte, Rijksweg 1,7975 RS, bouwen, gewijzigd uitvoeren
verbouw voorhuis, ontvangstdatum 30-01-2017, zaaknummer
188228
• Uffelte, Rijksweg 29, 7975 RT, bouwen, verbouwen en toevoegen 2 woningen, ontvangstdatum 06-02-2017, zaaknummer
188880
Verleend regulier
• Diever, Kruisstraat 10a, 7981 AR, bouwen, interne verbouw
en wijzigen entree, verzenddatum 08-02-2017, zaaknummer
186230

Dinsdag 14 februari 2017
• Dwingeloo, De Kampen 31-33, 7991 EJ, bouwen, handelen in
strijd regels ruimtelijke ordening, 2-1 kap woning, verzenddatum 14-02-20176, zaaknummer 182963
• Dwingeloo, Lhee 3, 7991 PE, kappen eik, verzenddatum
14-02-2017, zaaknummer 185727
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 35, 7991 CZ, bouwen, uitrit aanleggen of veranderen, bedrijfspand, verzenddatum 14-02-2017,
zaaknummer 183605
• Nijensleek, Dwarsweg 6, 8383 EN, bouwen, melkgeiten- en
opfokstal, milieu, omgevingsvergunning beperkte milieutoets,
verzenddatum 14-02-2017, zaaknummer 182361
Verleend uitgebreid
• Havelte, Boskampsbrugweg 2, 7971 CL, brandveilig gebruiken,
verzenddatum 14-02-2016, zaaknummer 166181
• Havelterberg, Ruiterweg 69, 7974 HA, bouwen, plaatsen zonnepanelen, verzenddatum 08-02-2017, zaaknummer 158641
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Verlenging beslistermijn
• Nijensleek, Moersbergererven 8, 8383 EA, vergroten
bedrijfspand, verzenddatum 14-02-2017, zaaknummer 181402

S TA N D P L A AT S V E R G U N N I N G

Verleend
• Standplaats met AGF op woensdag op standplaatslocatie parkeerterrein tegenover De Vuursteen in Wapserveen, zaaknummer 188478
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

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

