Informatierubriek

Dinsdag 18 juli 2017

Grofvuilroute

Rectificatie

Donderdag 3 augustus wordt de vierde 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 27 juli 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

ONT WERPBESLUIT REVISIEVERGUNNING
ZANDWINNING , NIJENSLEEK

Wegen en verkeer
GESLOTENVERKLARING WEGEN LANDGOED
BOSCHOORD

B&W van Westerveld maken bekend dat ze besloten hebben om de onverharde Jongkindt Conincklaan, in beheer en onderhoud bij de Maatschappij
van Weldadigheid, af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer door
middel van een slagboom. De overige wegen in het landgoed zullen worden
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer door middel van de borden C12 met
onderborden ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ van bijlage 1 van het RVV
1990. Deze maatregel wordt getroffen omdat er sprake is van overlast door
gemotoriseerd verkeer. Dit zorgt er tevens voor dat de weg vaak in slechte
staat verkeert waardoor bewoners regelmatig hun woning niet goed kunnen
bereiken.
Inzage: Het definitieve verkeersbesluit wordt bekend gemaakt in de digitale
Staatscourant van 19 juli 2017 via http://www.officielebekendmakingen.nl
De betreffende stukken liggen gedurende een periode van zes weken, met
ingang van 19 juli 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Diever.
Beroep: belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het
ontwerpbesluit of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze in te dienen, kunnen binnen zes weken na publicatie van
het besluit (t/m 30 augustus 2017) hiertegen een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9400 AD
Groningen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden).

6 0 K M / U U R -Z O N E KO N I N G I N W I L H E L M I N AO O R D

B&W van Westerveld maken bekend dat ze besloten hebben om op de Koningin Wilhelminalaan tussen Frederiksoord en de Friese grens een maximumsnelheid van 60 km/uur in te stellen en de weg als voorrangsweg op te heffen.
De maximumsnelheid wordt aangeduid met de borden A1 (zone 60 km/uur)
en de voorrang wordt per kruispunt geregeld met de borden B3 t/m B6 van
bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. De weg
is in de provinciale en gemeentelijke verkeer- en vervoerplannen gecategoriseerd als erftoegangsweg met een functie voor bestemmingsverkeer.
Inzage: het (definitieve) verkeersbesluit wordt bekend gemaakt in de digitale
Staatscourant van 19 juli 2017 via http://www.officielebekendmakingen.nl
De betreffende stukken liggen gedurende een periode van zes weken, met
ingang van 19 juli 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Diever.
Beroep: belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het
ontwerpbesluit of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze in te dienen, kunnen binnen zes weken na publicatie van
het besluit (t/m 30 augustus 2017) hiertegen een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9400 AD
Groningen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden).
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

Het college van burgermeester en wethouders maken bekend van plan te zijn
om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:
• Revisievergunning milieu tbv zandwinning Heerendijk Nijensleek, kadastraal
bekend als gemeente Westerveld, sectie K, nummers 1178, 941, 454, 456, 1459,
1384 en 1383.
Inzage: het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen de dag na publicatie gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Westerveld, Raadhuislaan 1,
7981 EL te Diever.
Zienswijze: tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van dit ontwerpbesluit naar
voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met L. Mossink van de RUD Drenthe via
telefoonnummer 06-38915380.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Drentse fiets4Daagse, activiteiten bij startplaats Diever door St. Sport Promotie Diever van 25 tot en met 28 juli 2017, zaaknummer 201022. Verkeersmaatregel: van 25 tot en met 28 juli 2017 van 08.00 tot 17.00 uur worden in Diever
de volgende wegen in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer: Brink
vanaf Brinkstraat/Kloosterstraat, Hoofdstraat vanaf Sjabbens (nr. 35) tot en
met ’t Keernpunt (nr. 48), Peperstraat vanaf Peperstraat tot aan Hoofdstraat
(tussen bakker Van Vilsteren en Brinkzicht)
• Kuna-festival door Stichting Taribush Festivals op kamp De Marke in Lhee
van 27 tot en met 30 juli 2017, zaaknummer 199940
Meldingen
• Versterkte livemuziek bij camping De Hertenweide in Zorgvlied op
29 juli 2017, zaaknummer 201912
MILIEUMELDING
• Dwingeloo, Stroovledder 13, 7991 SB, melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor diverse wijzigingen binnen de inrichting, ontvangstdatum
17-04-2017, zaaknummer 202244
OMGEVINGSVERGUNNING
Aangevraagd regulier
• Diever, Raadhuislaan 3, 7981 EL, bouwen, schutting, ontvangstdatum
07-07-2017, zaaknummer 202192
• Dwingeloo, Westeinde 30, 7991 RV, slopen, verwijderen asbest, ontvangstdatum 05-07-2017, zaaknummer 202033
• Havelte, Meerkamp, 7971 DM, kappen, 32 bomen ivm herinrichting Meerkamp,
ontvangstdatum 04-07-2017, zaaknummer 201929
• Havelte, Trambaanweg 2, 7971RS , bouwen, nieuwbouw woning, ontvangstdatum 28-06-2017, zaaknummer 201653
Verleend regulier
• Darp, Ruiterweg 46, 7973 JT, bouwen, handelen in strijd regels ruimtelijke ordening, vergroten woonhuis, ontvangstdatum 19-6-2017, zaaknummer 201208
• Frederiksoord, Koningin Wilhelminalaan 61a, 63a en 74a, 8382 GC, aanleg,
graven greppels en aanbrengen dammen tbv nieuwe koloniewoningen,
verzenddatum 11-07-2017, zaaknummer 200046
• Nijensleek, Hoofdweg 79a, 8383 EE, bouwen, vervangen 2 stallen door 1,
verzenddatum 18-07-2017, zaaknummer 199424
• Wapse, hoek Wapserauwen-Bareldsweg, 7983 KD, uitbreiden wasplaats voor
landbouwwerktuigen, verzenddatum 12-07-2017, zaaknummer 199959
• Wapserveen, Oosterbutenweg 1, 8351 GH, bouwen, melkstal, verzenddatum
18-07-2017, zaaknummer 199803
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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
25 juli en 8 augustus 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
• Voor de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal
zes weken: Uffelte, De Goorn 30,
7975 BV, bouwen, plaatsen van een
dakkapel, verzenddatum 13-07-2017,
zaaknummer 200126.

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

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

