Informatierubriek

Aangepaste openingstijden
en afvalinzameling
Op Koningsdag donderdag 27 april 2017 zijn het gemeentehuis in Diever en
het afvalbrengstation in Havelte gesloten.
De route voor het legen van de oranje container is verplaatst van donderdag
27 april naar zaterdag 29 april. Voor meer informatie over ophaalroutes en
– data: zie www.rova.nl/afvalkalender of download de ROVA app.

Herdenkingen
Op donderdag 4 mei 2017 is op meerdere plaatsen in Westerveld,
een dodenherdenking.
Diever
19.15 uur

Herdenkingsbijeenkomst in de Pancratiuskerk met sprekers en
muzikale medewerking van koor Dievertimento, organist
J. Vrieling en muziekverenging Advendo

Omstreeks
19.45 uur Vertrek bij de Pancratiuskerk van de stille tocht naar het
monument aan de Bosweg. De scouting en de malletband van de
muziekvereniging Advendo begeleiden deze tocht
20.00 uur Twee minuten stilte, kranslegging en een toespraak namens het
gemeentebestuur. De herdenking wordt afgesloten met een
rondgang langs de oorlogsgraven op de Algemene begraafplaats
Doldersum
12.00 uur Herdenking bij het monument aan de Huenderweg
Dwingeloo
18.00 uur Vertrek naar het monument op het Holtien en het monument aan
de weg richting Spier voor een bloemlegging
19.00 uur Samenkomst in de N.H.-Kerk in Dwingeloo
19.40 uur Stille tocht naar het monument bij Brink 1, een toespraak namens
het gemeentebestuur en kranslegging
20.00 uur Twee minuten stilte en aansluitend gelegenheid voor bloemlegging en gezamenlijke teruggang naar de N.H.-Kerk waar de
stille tocht wordt beëindigd
Havelte
19.00 uur

Herdenkingsdienst in de dorpskerk van Havelte met een bijdrage
van kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool uit
Wapserveen, een toespraak namens het gemeentebestuur en een
toespraak van mevrouw D. Smink. Met muzikale bijdrage van een
klarinetensemble uit Havelte en zangeres mevrouw S. Kiel en
haar kinderen
19.45 uur Stille tocht naar het herdenkingsmonument vlak bij de kerk en
langs het oorlogsgraf van Anton W. Siedenburg en kranslegging
20.00 uur Twee minuten stilte
Vledder
19.00 uur

Herdenkingsbijeenkomst in de NH kerk door de Interkerkelijke
contactcommissie
19.45 uur Stille tocht naar het monument op de brink
20.00 uur Twee minuten stilte en kranslegging door vertegenwoordigers
van de gemeente, het comité en de kerken en vervolgens door
een ieder die dat wenst
20.10 uur Toespraak namens het gemeentebestuur

Groot onderhoud
zandwegen
In de week van 24 april 2017 wil de gemeente starten met het groot onderhoud aan de zandwegen (waarvoor het onderhoud niet overgedragen is aan
bijvoorbeeld een vereniging of boermarke). Het werk wordt uitgevoerd door
Hooge B.V. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken, één en ander afhankelijk van het weer. Hierdoor kan er op de zandwegen tijdelijk wat oponthoud
ontstaan; we vragen hiervoor uw begrip. De aannemer zal ervoor zorgen
dat de zandweg na de onderhoudsbeurt, binnen ongeveer 4 uur weer goed
begaanbaar is.

Eikenprocessierups
De preventieve bestrijding van de eikenprocessierups met nematoden (aaltjes) door Hoveniersbedrijf Timmerman uit Uffelte is weer van start gegaan in
de gemeente. Dit is een biologische en natuurvriendelijke manier van bestrijding, om te voorkomen dat de rupsen groeien en de brandharen ontstaan die
een gevaar opleveren voor mensen.
Het preventieve spuiten start bij de eikenbomen waarvan, door monitoring,
bekend is dat er grote kans is op ei-afzetting en daardoor op de aanwezigheid
van rupsen.

Dinsdag 18 april 2017
Het bespuiten van de bomen met de nematoden wordt ’s avonds en/of ’s
nachts uitgevoerd om het gewenste resultaat te bereiken. De nematoden
worden over de gehele kroon van de eikenboom gespoten, om zoveel mogelijk takken te raken. Deze nematoden infecteren de rups, waardoor deze
afsterft. Door het preventieve spuiten wordt gemiddeld 80 % van de plaag
gereduceerd.
Wanneer u eikenprocessierupsen ziet in uw omgeving kunt u dit melden bij
de gemeente via telefoonnummer 14 0521.

Gezocht: leden
Rekenkamercommissie
De gemeenten Westerveld, Staphorst, Steenwijkerland en Meppel
vormen een personele unie voor wat betreft de uitvoering van de
rekenkamerfunctie. De gemeente Staphorst is recentelijk toegetreden.
Deze uitbreiding én het vertrek van een van de huidige drie leden,
maakt dat de vier gemeenteraden nu op zoek zijn naar:

twee leden van de Rekenkamercommissie m/v
voor een periode van vier jaar.

Meer informatie staat op de gemeentelijke websites
www.gemeentewesterveld.nl, www.staphorst.nl,
www.steenwijkerland.nl en www.meppel.nl
Reageren?
Stuur uw brief en CV vóór 4 mei 2017 naar:
rekenkamer@steenwijkerland.nl

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Lentefair door St. Gehandicaptentuin Frederiksoord aan de Majoor van
Swietenlaan in Frederiksoord op 13 en 14 mei 2017, zaaknummer 191568.
Verkeersbesluit: op 13 en 14 mei 2017 van 08.00 tot 17.30 uur wordt aan
beide zijden van de volgende wegen een parkeerverbod ingesteld: Majoor
van Swietenlaan, Graaf van Limburg Stirumlaan, Molenlaan, Vledderweg in
Frederiksoord tot aan de komgrens, Koningin Wilhelminalaan in Frederiksoord tot aan de komgrens.

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Heuvelenweg 44a, 7991 CM, bouwen, verbouw woning, ontvangstdatum 06-04-2017, zaaknummer 194832
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 19, 7991 CZ, bouwen, intern verbouwen en wijzigen gevel, ontvangstdatum 06-04-2017, zaaknummer 194731
Ontwerpvergunning
• Wateren, Wateren 13, 8438 SB, handelen in strijd regels ruimtelijke ordening,
gebruik woning en perceel tbv groepsaccommodatie en deels tbv verhuur
vergaderruimte voor de zakelijke markt, verzenddatum 18-04-2017, zaaknummer 180882. Zie voor meer informatie onderstaand artikel.
Verleend regulier
• Diever, Hoofdstraat 38, 7981 AB, bouwen, deur plaatsen oostgevel werkplaats, verzenddatum 12-04-2017, zaaknummer 190278
• Doldersum, Bungalowpark 106, 8386 XK, bouwen, recreatiewoning, verzenddatum 12-04-2017, zaaknummer 191540
• Dwingeloo, Leggeloo 55, 7991 PZ, bouwen, verbouw woning, verzenddatum
12-04-2017, zaaknummer 192774
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

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING
E N O N T W E R P V E R K L A R I N G VA N G E E N
B E D E N K I N G E N WAT E R E N 13 T E WAT E R E N

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken op grond van artikel 3.10
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat van 20 april 2017 t/m
31 mei 2017 ter inzage liggen de ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp
verklaring van geen bedenkingen voor het perceel Wateren 13 te Wateren.
De ontwerp omgevingsvergunning betreft:
- ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ten behoeve van het
gebruik van de woning en het perceel t.b.v. groepsaccommodatie en deels
ten behoeve van de verhuur van vergaderruimte voor de zakelijke markt
(Wabo, artikel 2.1, lid 1, onder c, in combinatie met artikel 2.12, lid 1, onder a,
onder 3);

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
18 april,2 en 16 mei 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

Inzage: de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring
van geen bedenkingen met bijbehorende stukken kunnen met ingang
van 20 april 2017 gedurende een
periode van 6 weken op afspraak
digitaal worden ingezien in het
gemeentehuis van Diever. Hiervoor
kunt u bij de gemeente een afspraak
maken via telefoonnummer 14 0521.
Wij verzoeken u het desbetreffende
zaaknummer 180882 daarbij te
vermelden.
Zienswijzen: gedurende bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan een ieder schriftelijk of
mondeling bij het college van burgemeester en wethouders van Westerveld (Postbus 50, 7970 AB Havelte)
zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp
verklaring van geen bedenkingen
naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze
wordt een verslag gemaakt.

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

