Informatierubriek

Grofvuilroute
Donderdag 2 februari wordt de eerste grofvuilroute gereden van dit jaar. Wie
die dag grof huishoudelijk afval wil laten ophalen, moet dit vooraf aangemeld
hebben bij de gemeente (telefoonnummer 14 0521). Aanmelden kan tot en
met donderdag 26 januari 2017. Aan het laten ophalen van het grofvuil zijn
kosten verbonden: € 10,- per halve m3. U krijgt hiervoor achteraf een nota
thuisgestuurd. Zie voor meer ´spelregels´ en ophaaldata
www.gemeentewesterveld.nl

Geslotenverklaring
De Vennen
In de week van 9 januari 2017 zijn op het wegvak De Vennen borden geplaatst
met een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer van maandag t/m
vrijdag tussen 7.00 uur en 9.00 uur ’s morgens (uitgezonderd bestemmingsverkeer voor Lheebroek en landbouwverkeer). Doel van plaatsing van de
borden is het verminderen van gemotoriseerd verkeer op De Mussels, om de
verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren.
De borden op De Vennen blijven in ieder geval het komende half jaar staan.
In deze periode worden door de gemeente metingen gedaan om te kijken of
het verkeer op De Vennen en De Mussels afneemt.
Fietspad
De aanleg van een fietspad langs De Vennen en De Mussels is ondertussen
een flinke stap dichterbij. Gemeente Westerveld heeft hierover afspraken
gemaakt met de gemeente Midden Drenthe en de provincie. De gemeenteraad van Westerveld moet nog wel een besluit nemen over de bijdrage van
Westerveld aan het fietspad.

Ruimtelijke Ordening
K E N N I S G E V I N G VO O R B E R E I D I N G
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 H E T
N O O R D E N V E L D, W E S T E R V E L D

B&W van Westerveld geven overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan
Wapse, Camping Het Noordenveld, plaatselijk bekend Smidstede 1 te Wapse.
Waarom een nieuw bestemmingsplan
Op het perceel Smidstede 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.
Reageren
Deze kennisgeving betreft alleen het voornemen tot het maken/in procedure
brengen van het bestemmingsplan. Pas als een voorontwerp van dit plan
gereed is, wordt het op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en in procedure
gebracht. Op dit moment liggen er dus nog geen stukken ter inzage en kunnen er nog geen inspraakreacties naar voren worden gebracht. Voor meer
informatie over deze kennisgeving kunt u contact opnemen met de
gemeente via de algemene contactgegevens (zie kolom rechts).

Dinsdag 17 januari 2017

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Nieuwjaarsborrel bij Fletcher Landhotel De Borken in Dwingeloo op
13 januari 2017 van 20.00 tot 01.00 uur, zaaknummer 185952
• Wampex Vledder survivaltocht van 13 januari op 14 januari 2017 in Vledder,
zaaknummer 182763
• Klootschiettoernooi De Meulenwieke in omgeving Geeuwenbrug op
21 januari 2017, zaaknummer 184218
• Klootschiettoernooi De Meulenwieke in omgeving Geeuwenbrug op
26 maart 2017, zaaknummer 184218
• Ronde van Drenthe, internationale wielerronde Drentse 8 door Westerveld
op 12 maart 2017, zaaknummer 181605. Verkeersbesluit: op zondag
12 maart 2017 van 13.00 uur tot 18.00 uur worden tijdens het passeren van de
wielrenners verschillende wegen in de gehele gemeente Westerveld tijdelijk
door verkeersregelaars afgesloten om de wielrenners een veilige doorgang
te kunnen verlenen. En op zondag 12 maart 2017 van 12.30 tot 14.00 en van
16.00 tot 17.30 uur wordt tijdens de start, doorkomsten en de finish de Brink
te Dwingeloo afgesloten voor alle verkeer.
• Dorpsfeest in Uffelte van 2 tot en met 5 juni 2017, zaaknummer 185041.
Verkeersbesluit: op zaterdag 3 juni 2017 van 9.00 tot 13.00 uur worden
de Liezenveenweg (gedeelte tussen Wilgenstraat en Schoolstraat) en de
Schoolstraat (gedeelte tussen de Lindenlaan en Dorpsstraat) en op zondag
4 en maandag 5 juni 2017 van 13.00 tot 18.00 uur de Schoolstraat (gedeelte
tussen de Lindenlaan en Dorpsstraat) in beide richtingen afgesloten voor alle
verkeer.
• Straatspeeldag in centrum van Diever op 14 juni 2017, zaaknummer 184385.
Verkeersbesluit: op woensdag 14 juni 2017 van 09.00 tot 18.00 uur worden de
volgende wegen in Diever in beide richtingen afgesloten:
- de Hoofdstraat, gedeelte vanaf Peperstraat tot en met het ‘t Keernpunt,
huisnummer 48
- de Brink, tot aan Kloosterstraat
- de Brink, voor het voormalige gemeentehuis.
• Kofferbakmarkt in Vledder op iedere 2e zaterdag van de maanden april tot
en met oktober, zaaknummer 182861 Verkeersbesluit: op 8 april, 13 mei, 10
juni, 8 juli, 12 augustus, 9 september en 14 oktober 2017 van 07.00 tot 14.00
uur worden het Lesturgeonplein en de Torenlaan in Vledder voor alle verkeer
afgesloten

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Nijstad 7, 7991 AP, bouwen, verlengen kap, ontvangstdatum
07-01-2017, zaaknummer 185621
• Dwingeloo, Oude Hoogeveensedijk 1a, 7991 PD, kappen, 3 eiken,
ontvangstdatum 06-01-2017, zaaknummer 815461
• Nijensleek, Hoofdweg 52a, 8383EH, kappen, 1 beuk, 1 eik en 1 berk,
ontvangstdatum 05-01-2017, zaaknummer 185425
• Nijensleek, Hoofdweg 79, 8383 EE, bouwen, vervangen 2 stallen door 1 stal,
ontvangstdatum 09-01-2017, zaaknummer 185789
• Vledderveen, Boergrup 6, 8437 PG, kappen, 7 eiken en 2 esdoorn,
ontvangstdatum 09-01-2017, zaaknummer 185785

ONTWERPVERGUNNING

• Wapserveen, Oosteinde 10, 8351 HB, verbouwen en restaureren van het
onder nummer 21043 in het rijksmonumentenregister ingeschreven rijksmonument, ontvangstdatum 28 september 2016, zaaknummer 177963.
Verleend regulier
• Dwingeloo, Dwingelderdijk 15,7991 RH, kappen es, verzenddatum
17 januari 2017, zaaknummer 183651
• Wapserveen, Westeinde 179, 8351 HN, kappen es, verzenddatum
17 januari 2017, zaaknummer 183524

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
24 januari, 7 en 21 februari
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

Verlenging beslistermijn
• Dwingeloo, De Kampen 31 en 33
(kavel 5/6), 7991 EJ, bouwen, 2-1 kap
woning, ontvangstdatum 02-122016, zaaknummer 182963

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

