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Inloop over rotonde N855

•

Op donderdag 19 oktober 2017 houden de provincie Drenthe en de gemeente
Westerveld een inloop over de aanleg van een rotonde op de T-kruising provinciale weg N855 - Valderseweg in Dwingeloo.

•
•
•

De inloop is donderdag 19 oktober van 16.30 tot 20.00 uur in Cultureel
centrum Over Entinghe in Dwingeloo. Tijdens de inloop zijn de ontwerptekeningen van de nieuwe verkeerssituatie te bekijken en medewerkers van de
provincie en de gemeente zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

•

Planning
In het voorjaar van 2018 starten de voorbereidende werkzaamheden zoals het
verleggen van kabels en leidingen. Rond 1 maart 2018 begint de aanleg van
de rotonde op de T-kruising N855 - Valderseweg. De werkzaamheden duren in
totaal maximaal acht weken.

Minimabeleid

Bladkorven
Eind oktober 2017 plaatst de gemeente weer 170 bladkorven in de bebouwde
kommen. De plaatsen waar de bladkorven straks staan, is bepaald op basis
van jarenlange ervaring en is vorig jaar (toen waren de korven nieuw) afgestemd met de dorpsgemeenschappen (dorpsbelangen). Uitgangspunten bij
de verspreiding: een maximale onderlinge afstand van 250 meter en op plaatsen binnen de bebouwde kom waar ‘sinds jaar en dag’ blad opgehaald wordt.
Ophalen blad
De bladkorven worden eind oktober geplaatst en ze worden eind van het jaar
of begin 2018 weer verwijderd. Dit is afhankelijk van hoe snel de bomen de
bladeren laten vallen (weersafhankelijk). In de periode dat de bladkorven in
de straten staan, worden deze wekelijks geleegd.
Goed gebruik van de bladkorf
Alle blad mag in de bladkorf (of het nu van een boom is op particulier of op
openbaar terrein), want: blad = blad. De bladkorf is alleen bestemd voor blad.
Er mag géén ander afval in. Oók geen ander groenafval zoals takken, gras, resten uit de groentetuin et cetera. Blad dat buiten de korven aangeboden wordt
(in bermen et cetera) blijft liggen.

Bomenonderhoud
ONDERHOUD BOMEN KONINGIN WILHELMINALAAN
Vanaf 6 november 2017 (week 45) pleegt de gemeente groot onderhoud aan
de boomstructuur aan de Koningin Wilhelminalaan van Fredriksoord tot de
provinciale grens. In 2016 zijn alle bomen gesnoeid (toen de weg in eigendom overgegaan is van de provincie Drenthe naar de gemeente Westerveld)
en komend najaar gaan we 22 slechte bomen rooien en 44 nieuwe bomen
planten. De werkzaamheden nemen ongeveer drie weken in beslag. De weg
blijft tijdens de werkzaamheden open voor het verkeer, maar er geldt wel een
snelheidsbeperking.

Snoeiafval
GRATIS STORTEN
In oktober en november wordt het Afvalbrengstation in Havelte weer 12 ochtenden extra opengesteld, speciaal voor het storten van snoeiafval (takken).
Inwoners van Westerveld kunnen dan kosteloos snoeiafval (takken) afleveren.
Normaalgesproken geldt voor het storten van snoeiafval een tarief van € 0,05
per kilo en een minimumbedrag van € 0,25. Het gaat om de volgende ochtenden in oktober en november 2017, van 08.30 tot 11.30 uur:
• donderdag 19 oktober en vrijdag 20 oktober
• donderdag 26 oktober en vrijdag 27 oktober
• donderdag 2 november en vrijdag 3 november
• donderdag 9 november en vrijdag 10 november
• donderdag 16 november en vrijdag 17 november
• donderdag 23 november en vrijdag 24 november
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).
SNOEIAFVALROUTE
Daarnaast rijdt de gemeente twee keer per jaar een ‘snoeiafvalroute’ voor het
ophalen van snoeiafval. De route wordt dit jaar nog gereden op donderdag
9 november 2017. Voor het laten ophalen van snoeiafval worden kosten in rekening gebracht én is vooraf aanmelding noodzakelijk. Komende donderdag
9 november hebben inwoners van Westerveld dus de keus: zelf kosteloos brengen of tegen betaling laten halen.
Spelregels snoeiafvalroute
• Aanmelden van snoeiafval is noodzakelijk en kan tot de vrijdag vóór de inza-

meldag bij de gemeente, telefoonnummer 14 0521
de kosten voor het inzamelen van snoeiafval zijn € 10,- per aanmelding (de
factuur wordt achteraf gestuurd)
er mag maximaal 2 m3 aangeboden worden
het snoeiafval moet hanteerbaar en gebundeld aangeboden worden
vanaf 07.00 uur wordt er ingezameld en moet het aangemelde snoeiafval aan
de weg liggen
wanneer snoeiafval aangemeld wordt, maar er wordt uiteindelijk geen
snoeiafval aangeboden op de inzameldag, dan wordt er toch € 10,- in rekening gebracht.

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, 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 of voor een bijdrage/lidmaatschap van sportclub
of vereniging.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van de sociale dienst IGSD www.igsdsw.nl, vervolgens naar minimabeleid. Hier vindt u de brochure en het aanvraagformulier. Of bel met de sociale dienst IGSD op werkdagen tussen 08.00
en 17.00 uur op nummer 0521 - 538 980. 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, telefoonnummer 14 0521.
Aanvragen
Stuur het aanvraagformulier ingevuld, ondertekend en voorzien van bewijsstukken naar de IGSD, Postbus 300, 8330 AH Steenwijk. Wilt u hulp bij het
invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met het Centraal
Meldpunt Vrijwillige Hulp, op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.30
uur bereikbaar op telefoonnummer is 085 - 273 1427 (lokaal tarief).
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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
17 en 31 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

Ruimtelijke ordening
KENNISGEVING VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN EX ARTIKEL
1.3.1 BRO/VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN RUINERWOLDSEWEG
4, UFFELTE
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel
3:12 eerste en tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht geven B&W
kennis dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het perceel Ruinerwoldseweg 4 te Uffelte. Op dit perceel zal de voormalige agrarische bebouwing worden gesloopt en zal een herontwikkeling plaatsvinden waarbij er
een schuur/werkplaats met inpandige woning gebouwd wordt.

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

Inzage: het voorontwerpbestemmingsplan ligt van 19 oktober t/m 15
november 2017 in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Ook
kunt u het plan inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak: van 19 oktober t/m 15 november 2017 kan een ieder zijn of haar
inspraakreactie schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke
reactie dient geadresseerd te worden aan het college van Westerveld, Postbus
50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge reactie kan een
afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Wilt u bij correspondentie het zaaknummer 170703 vermelden. Onafhankelijke instanties worden
in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen.

Bekendmakingen
MILIEUMELDINGEN

• Diever, Moleneinde 32, 7981 AK, melding Activiteitenbesluit, voor het
oprichten van een inrichting, ontvangstdatum 07-05-2017,
zaaknummer 207087
• Dwingeloo, Lhee 78, 7991 PJ, Dwingeloo, melding Activiteitenbesluit voor
het vervangen van een mestsilo, ontvangstdatum 17-07-2017,
zaaknummer 207075
• Vledderveen, Werkhorstlaan 3, 8385 GJ, melding Activiteitenbesluit voor
het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 16-08-2017,
zaaknummer 207397
• Wapserveen, Midden 49, 8351 HC, melding Activiteitenbesluit voor het
veranderen van de inrichting, ontvangstdatum 24-07-2017,
zaaknummer 207349
U vindt de beleidsregels terug op de website www.igsd-sw.nl. Ook liggen
deze gedurende zes weken ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk
aan de Vesting 11-13.

Expositie
Tot en met 26 oktober 2017
is de tentoonstelling

‘Boeren, burgers
en buitenlui’
te bewonderen in de hal
van het gemeentehuis.
Op 7 september jl. was
Westerveld de gastgemeente
voor de landelijke opening van de
31ste Open Monumentendag.
Het thema van dit evenement
was voor veel Westervelders
een inspiratiebron voor
schilderijen, tekeningen, foto’s,
keramische objecten et cetera.
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OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Dwarsdrift 16, 7981 AP, plaatsen zonnepanelen
(grondopstelling), ontvangstdatum 05-10-2017,
zaaknummer 207609
• Dwingeloo, Egbert Nijstadlaan 27, 7991 AX, kappen van 1 eik,
ontvangstdatum 05-10-2017, zaaknummer 207452
• Dwingeloo, Venesluis 25, 7991 TH, kappen 3 eiken,
ontvangstdatum 07-10-2017, zaaknummer 207656
• Havelte, Konijnenbergen 13, 7971 PL, kappen van 5-6 eiken,
ontvangstdatum 02-10-2017, zaaknummer 207383
• Havelte, Meenteweg 10, 7971 RZ, bouwen: verbeteren bestaande verblijfsunit, ontvangstdatum 06-10-2017,
zaaknummer 207669
• Havelte, Molenweg 23, 7971 BJ, kappen van 2 eiken,
ontvangstdatum 05-10-2017, zaaknummer 207498
• Wapserveen, Oosteinde 10, 8351 HB, kappen beuk,
ontvangstdatum 02-10-2017, zaaknummer 207390
• Wapserveen, Oosteinde 23, 8351 HA, handelen in strijd regels
ruimtelijke ordening voor aanbouw woonboerderij,
ontvangstdatum 06-10-2017, zaaknummer 207628
• Wittelte, Wittelterweg 12, 7986 PK, kappen van 2 lindes en 1
es, ontvangstdatum 02-10-2017, zaaknummer 207392
Verleend regulier
• Dwingeloo, Leggeloo 3, 7991 PW, kap 1 eik,
verzenddatum 17-10-2017, zaaknummer 204337
• Frederiksoord, Kon. Wilhelminalaan naast 77a, kad. bekend
Vledder, sectie H, nummer 1399, aanleg gronddam tbv ont-

sluiting agrarisch perceel, verzenddatum 12-10-2017,
zaaknummer 203751
• Nijensleek, Dwarsweg 14, 8383 EP, plaatsen tijdelijke woonunit i.v.m. nieuwbouw woning, verzenddatum 10-10-2017,
zaaknummer 206256
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
Besluit intrekken omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
de volgende omgevingsvergunningen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te hebben
ingetrokken:
• Moleneinde 28, 7981 AK Diever, de vergunningen van 10
april 1996, 14 april 2005 en 22 november 2007.

geen zienswijzen ontvangen. De beschikking is niet gewijzigd
ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Inzage: het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf
18 oktober 2017 tot en met 30 november 2017 ter inzage bij de
gemeente Westerveld.
Beroep en voorlopige voorziening: beroep moet binnen
zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit
worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie
Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150,
9700 AD Groningen.
Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te
hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.
Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde
spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden
gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor
zijn griffierechten verschuldigd.
Inwerkingtreding: de omgevingsvergunning treedt in
werking op na afloop van de beroepstermijn tenzij voor deze
datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning
pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.

De reden van het intrekken is het beëindigen van de opslag en
afleveren van LPG. De resterende activiteiten vallen onder het
Activiteitenbesluit. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn
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