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Wijzigingen rond de
feestdagen

Wegafsluiting Midden
Wapserveen

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Op maandag 8 januari 2018 starten de herstelwerkzaamheden aan de bestrating van het Midden in Wapserveen. Er wordt gewerkt op het gedeelte
tussen de huisnummers 48 en 122. De werkzaamheden worden gefaseerd
uitgevoerd, waarbij de weg per fase volledig wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. Voor doorgaand verkeer wordt een omleidingsroute worden
ingesteld. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind januari 2018,
afhankelijk van onder andere het weer.

Het gemeentehuis is op:
• donderdag 21 december 2017 tot 15.00 uur geopend en telefonisch
bereikbaar
• maandag 25 december, dinsdag 26 december en maandag 1 januari
gesloten
• dinsdag 2 januari 2018 vanaf 10.00 uur geopend en telefonisch bereikbaar

G E W I J Z I G D E A F VA L I N Z A M E L I N G

De afvalinzameling van:
• maandag 25 december is vervroegd naar zaterdag 23 december 2017
• dinsdag 26 december is verplaatst naar zaterdag 30 december 2017
• maandag 1 januari is verplaatst naar zaterdag 6 januari 2018.
De container op de dag van inzameling graag vóór 07.00 uur aan de straat
zetten.

Wij vragen uw begrip voor de onvermijdelijke overlast die de werkzaamheden
met zich meebrengen.

C O L L E C T I E F V E R VO E R

Het collectief vervoer van de gemeente Westerveld wordt uitgevoerd door
de Regiotaxi Zuidwest Drenthe van vervoersbedrijf Connexxion. De Regiotaxi Zuidwest Drenthe is er ter vervanging van het Openbaar Vervoer en is
bedoeld voor Wmo-pashouders.
De verwachting is, dat veel mensen rond de feestdagen, omstreeks dezelfde
tijd op bezoek willen gaan. Hierbij kunnen knelpunten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan vertragingen door het weer of het niet kunnen reserveren van
ritten. Wij adviseren u daarom ruim van te voren (het liefst minstens één dag)
uw rit voor de heen- én voor de terugreis te reserveren. Daarmee voorkomt u
teleurstellingen. Op oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur. De Regiotaxi sluit daarbij aan bij het Openbaar Vervoer op oudejaarsavond.

Afvalkalender 2018
De afvalkalender is weer te downloaden op de website van afvalinzamelaar
ROVA. Surf naar www.rova.nl/afvalkalender, vul uw postcode en huisnummer
in en u ziet het ophaalschema van het huishoudelijk afval voor uw adres.
De kalender wordt op verzoek op papier toegezonden naar bijvoorbeeld
inwoners die geen computer (met internet) hebben. De kalender is aan te
vragen via het ROVA Klantcontactcentrum op telefoonnummer 038 - 427 37 77
(op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar en op zaterdag van 10.00
tot 15.00 uur).
De ROVA-app
Naast de online afvalkalender is de gratis ROVA-app beschikbaar. Hiermee zijn
de inzameldagen altijd binnen handbereik. Op de ROVA-app kan een herinnering worden ingesteld: op deze manier krijgt men een seintje wanneer de
container aan de weg kan. De ROVA-app is er voor iPhone en Android-toestellen en is gratis te downloaden in de Appstore/Playstore.

Vacature
De gemeente Westerveld zoekt een enthousiaste en gedreven

Buitendienstmedewerker
Hij of zij is zoals alle directe collega’s breed inzetbaar voor onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte én aan gemeentelijke gebouwen,
maar heeft óók een specialisatie! En die specialisatie is:
hij of zij kan een hydraulische graafmachine besturen.
Ben jij die man of vrouw met VMBO-diploma,
kraanmachinistdiploma, rijbewijs BE én het vrachtwagenrijbewijs?
Dan vragen we jou te reageren op deze vacature!
Mail jouw brief en CV voor 2 januari 2018 naar:
personeelszaken@gemeentewesterveld.nl
(graag vacaturenummer 2017-10 vermelden).
Het gaat om een baan voor 36 uur per week en je draait mee in de
piket- en strooidienst. Ook werk je zo nu en dan op zaterdagochtend
(op de hydraulische graafmachine) op ons afvalbrengstation.
Zie voor meer informatie op www.gemeentewesterveld.nl/vacatures

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
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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
9 en 23 januari 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.

Kandidaatstelling
gemeenteraadsverkiezing
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden
van de raad van de gemeente Westerveld maakt het volgende bekend:
1. Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing
van de leden van de raad van de gemeente Westerveld plaatshebben.
2. Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Raadhuislaan
1, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten
van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
3. Politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing kunnen
onderstaande documenten aanmaken met OSV (Ondersteunende
Software Verkiezingen). OSV programma 1 is eind december beschikbaar
op de site van de Kiesraad: www.kiesraad.nl
• de lijsten van kandidaten (model H 1);
• de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
• de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke
groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
• machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen
daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2);
• de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4).
4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit
bedrag op IBAN NL27BNGH0285079085 ten name van Gemeente
Westerveld, o.v.v. Kandidaatstelling politieke groepering, en de naam van
de politieke partij. tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de
gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn
toegekend.
Voor meer informatie over de wettelijke voorschriften voor de inlevering van
kandidatenlijsten kunt u contact opnemen met Bureau verkiezingen,
Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever, telefoonnummer 14 0521.
Diever, 19 december 2017
H. Jager

Bijeenkomst voor
recreatieondernemers
Op donderdagmiddag 11 januari 2018 organiseren de gemeenten Westerveld
en De Wolden een bijeenkomst voor (recreatie)ondernemers in ZuidwestDrenthe over de kansen van het aantrekken van meer Duitse toeristen. De
bijeenkomst is in Vakantiepark Westerbergen, Oshaarseweg 24 in Echten. De
bijeenkomst start om 12.30 uur (inloop) en om 16.15 uur eindigt het programma en is er nog een informele afsluiting. Op de website www.gemeentewesterveld.nl staat het volledige programma.
Achtergrond
Bijna 4,6 miljoen Duitse bezoekers ontving Nederland in 2016 en dat aantal
groeit nog steeds. Van dat aantal komt circa 85% voor een toeristisch bezoek.
Nederland is de derde bestemming van Duitsers voor korte en de 8e voor
langere vakanties (minimaal 5 dagen). Duitsers vinden Nederland een goed
bereikbare, gastvrije, vriendelijke en ontspannen bestemming die veel te

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

Expositie
Tot begin januari 2018 exposeert

de heer
H.J. van der Kamp
uit Havelte
zijn schilderijen in de hal
van het gemeentehuis.
De schilderijen zijn te
bewonderen tijdens de
reguliere openingstijden
van het gemeentehuis
(zie in het kader hierboven).

Sociaal
ombudsvrouw
Gemeente Westerveld heeft mevrouw Jozien Schrale aangesteld
als sociaal ombudsvrouw voor de
gemeente. Ervaart u een probleem in
de uitvoering van de nieuwe zorgtaken of is uw vraag door de gemeente
onvoldoende beantwoord dan kunt
u contact opnemen met mevrouw
Schrale.
Zij registreert uw vragen, zorgen en
ervaringen, biedt een luisterend oor
en informeert en adviseert over de
mogelijkheden van cliëntondersteuning en begeleiding, klachten, en
bezwaar- en beroepsprocedures. U
kunt rechtstreeks contact opnemen
met de sociaal ombudsvrouw via
ombudsvrouw@gemeentewesterveld.nl. Zij zal met u een afspraak
maken voor een gesprek in het
gemeentehuis in Diever of voor een
huisbezoek.
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Op dinsdagmiddag verschijnt de Da’s Mooi. Deze advertentie van de gemeente is op dinsdagochtend al te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl

Informatierubriek

Dinsdag 19 december 2017

pag 2

(vervolg van pagina 1)
bieden heeft op korte afstand van elkaar. Ze komen graag om uit te rusten, te relaxen en de
‘batterij op te laden’, om plezier met elkaar te hebben of om de omgeving te ontdekken. De feestdagen en vakanties in Duitsland in voor‐ en naseizoen zijn vaak niet tegelijk met die in Nederland.
Dit biedt kansen voor seizoensverlenging.
Aanmelden
Deelname is gratis. Graag vooraf uw komst melden vanwege de reservering van de zaal en de
catering. Dit kan tot en met 8 januari 2018 in een e‐mail naar gemeente@dewolden.nl

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Dwarsdrift 16, 7981 AP, vergroten bijgebouw, ontvangstdatum
5-12-2017, zaaknummer 211169
• Dwingeloo, Lhee 79 a, 7991 PJ, wijzigen gevel, ontvangstdatum 6-12-2017, zaaknummer 211222
• Havelte, Hesselterdwarsweg 1, 7971 PR, uitbreiden ligboxenstal,
ontvangstdatum 8-12-2017, zaaknummer 211539
• Havelte, Hofweg 25, 7971 BK, aanleg inrit, ontvangstdatum 8-12-2017, zaaknummer 211405
• Havelte, Jan Harmskamp 25, 7971 CD, oprichten aanbouw, ontvangstdatum 4-12-2017,
zaaknummer 211106
• Havelte, Oosterweidenweg 1, 7971 PB, kappen bomen, ontvangstdatum 6-12-2017,
zaaknummer 211283
• Nijensleek, Schoolweg 5a, 8383 EL, nieuwbouw woning, ontvangstdatum 5-12-2017,
zaaknummer 211187

ONTWERPVERGUNNING

• Dwingeloo, Westeinde 30, 7991 RV, verbouwen Rijksmonumentale boerderij, verzenddatum
19-12-2017, zaaknummer 201023

Verleend regulier
• Diever, Drents Friese Wold, sectie B, nr. 4185, aanleg fietspad met vlonderbrug, verzenddatum
14-12-2017, zaaknummer 207978
• Dwingeloo, de Vennen/de Mussels, Aanleg fietspad DGL00-M-99 + M2490 + M162,
verzenddatum 19-12-2017, zaaknummer 206971
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 40, 7991 CZ, bouwen bedrijfspand, verzenddatum 14-12-2017,
zaaknummer 208393
• Havelte, Eursingerkerkweg 2a, 7971 BS, tijdelijk plaatsen geldkiosk (10 jaar), verzenddatum
12-12-2017, zaaknummer 205371
• Uffelte, Dorpsstraat 33a, 7975 AN, kap 1 es, verzenddatum 19-12-2017, zaaknummer 209664
• Uffelte, Vijverlaan 24, 7975 BX, kap 1 berk, verzenddatum 19-12-2017, zaaknummer 208601
• Vledder, Lesturgeonplein 4, 8381 BX, wijzigen interieur kerk, verzenddatum 12-12-2017,
zaaknummer 205800
• Wapserveen, Midden 128, 8351 HK, bouwen en afwijken bestemmingsplan, zonnepanelen in
veldopstelling, verzenddatum 19-12-2017, zaaknummer 208418
• Wilhelminaoord, Oranjelaan tegenover nr. 4, sectie K, nr. 842, kappen van 1 beuk,
verzenddatum 19-12-2017, zaaknummer 208554
Verlenging beslistermijn
• Dwingeloo, Poolweg, sectie M, nr. 654, aanleg fietspad, ontvangstdatum 24-10-2017,
zaaknummer 208568
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan, naast nr. 13, sectie K, nr. 1761,
verlengen afscheidingssloot, ontvangstdatum 24-10-2017, zaaknummer 208555
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
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