Informatierubriek

Dinsdag 15 augustus 2017

Bekendmakingen
EVENEMENTEN

Verleende vergunningen
• St. Bourgondisch Westerveld, culinair en feestweekend aan de Ruinerwoldseweg in Uffelte op 29 en 30 september 2017, zaaknummer 202125.
Verkeersmaatregel: op 29 en 30 september 2017 wordt op de Ruinerwoldseweg (tussen Broekdijk en Anserweg) in Uffelte een eenzijdig parkeerverbod
ingesteld
• Bee Green Festival markt met (kook)workshops door Stichting Bijen & Zzoo
bij de Koloniehof in Frederiksoord op 27 augustus 2017, zaaknummer 201494
Meldingen
• Dorpsfeest in Havelte door St. Volksfeest Havelte op het evenemententerrein
aan de Eursingerkerkweg in Havelte van 31 augustus tot en met 3 september
2017, zaaknummer 199923. Verkeersmaatregel: op 2 september 2017 worden
van 10.00 tot 12.00 uur het Piet Soerplein en de Dorpsstraat (van Boskampsbrugweg tot aan Olthuusweg) in Havelte in beide richtingen afgesloten
• Bloemencorso door St. Floraliacorso Frederiksoord op 9 en 10 september
2017, zaaknummer 195286. Verkeersbesluit: op zaterdag 9 september 2017
van 12.00 tot 23.30 uur worden de Burg. Wynoldyweg, Limburg van Stirumlaan, Molenlaan (vrije toegang tussen 16.30 en 19.30 uur) en de Majoor van
Swietenlaan in Frederiksoord in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer

MILIEUMELDING

• Diever, Groningerweg 6, 7981 LA, melding Activiteitenbesluit milieubeheer
voor het veranderen van een inrichting, Landhotel Diever, ontvangstdatum
13-07-2017, zaaknummer 203359
• Havelte, Oosterweidenweg 9, 7971 PB, melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het wijzigen en uitbreiden van de inrichting, ontvangstdatum
27-06-2017, zaaknummer 203349
• Nijensleek, Hoofdweg 77a, 79 een 79a, 8383 EE, melding Activiteitenbesluit
voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 27-06-2017,
zaaknummer 203344
• Wapserveen, Oosterbutenweg 1, 8351 GH, melding Activiteitenbesluit
veranderen van een inrichting Mts. Spijkerman-Duiven, ontvangstdatum
31-03-2017, zaaknummer 203510

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Brinkstraat 12, 7981 BD, kappen, 2 beuken, ontvangstdatum
05-08-2017, zaaknummer 203519
• Doldersum, Huenderweg 20, 8386 XB, bouwen woonhuis kavel 2 Esrijck,
ontvangstdatum 04-08-2017, zaaknummer 203503
• Dwingeloo, Bosrand 21, 7991 DC, bouwen, verbouw woning, plaatsen
dakkapel, kozijnen vervangen, zonnepanelen, ontvangstdatum 02-08-2017,
zaaknummer 203345
• Dwingeloo, Lheebroek 18, 7991 PL, bouwen, verplaatsen machinestalling,
ontvangstdatum 02-08-2017, zaaknummer 203369
• Dwingeloo, Westeinde 1, 7991RS, bouwen, aanbouwen kleedkamers,
ontvangstdatum 04-08-2017, zaaknummer 203491
• Vledder, Brink 13, 8381 BE, bouwen, aanbrengen gevelbekleding en stucwerk
plint, ontvangstdatum 03-08-2017, zaaknummer 203458
Geweigerd regulier
• Havelte, Rijksweg NZ 24, 7971 CX, kap 1 boom, verzenddatum 10-08-2017,
zaaknummer 202407
Verleend regulier
• Diever, Raadhuislaan 3, 7981 EL, bouwen, plaatsen schutting rondom het
perceel, verzenddatum 08-08-2017, zaaknummer 202192
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
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

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
22 augustus en 5 september
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

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

