Informatierubriek

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 november 2017 om 20.00 uur in
de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
3. Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 26 september 2017 +
toezeggingenlijst
4. Ingekomen stukken
5. Rondvraag
6. Voorstel aanpassing gemeenschappelijke regeling Reestmond per
1 januari 2018
7. Voorstel vaststelling Najaarsrapportage 2017
8. Voorstel vaststelling uitgaven bestemmingsreserve versterking fysieke
aantrekkelijkheid gemeente
9. Voorstel vaststelling wijzigingsverordening op de heffing en invordering
van leges 2017
10. Voorstel vaststelling bestemmingsplan ‘Dwingeloo, Westeinde 61’
11. Voorstel n.a.v. rekenkamerrapport Sturing, beheersing en
verantwoording en toezicht op de IGSD in de periode 2010-2015
12. Sluiting
Toelichtingen
1. De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via:
www.gemeentewesterveld.nl
2. De vergaderstukken kunt u downloaden via www.gemeentewesterveld.nl/
bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’.
3. Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens: Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger

VO O R A A N KO N D I G I N G R O N D E TA F E L G E S P R E K

Maandag 4 december 2017 wordt voorafgaand aan de commissie Fysiek
Domein en Middelen een rondetafelgesprek gehouden over de inzameling
van huishoudelijk afval. Aan het gesprek doen onder andere raadsleden,
duoleden en ervaringsdeskundigen op het gebied van afvalinzameling mee.
Maar óók inwoners of vertegenwoordigers van groepen inwoners kunnen aan
het rondetafelgesprek meedoen. Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom in
het gemeentehuis in Diever. Voor de inrichting van de hal en voor de catering
is het wenselijk dat u uw komst vooraf aangeeft. Dat kan in een e-mail naar
griffie@gemeentewesterveld.nl of telefonisch: 14 0521.
Achtergrond: de roep om de hoeveelheid afval te verminderen klinkt luid. In
2014 besloot de regering dat de hoeveelheid afval in het jaar 2020 gehalveerd
moet zijn en om dit te stimuleren is een verbrandingsbelasting ingevoerd.
Voor de inzameling van het huishoudelijk afval heeft dit ook consequenties
in de gemeente Westerveld. Hierover moet de gemeenteraad een besluit
nemen. Voorafgaand aan de behandeling in de raadscommissie, wordt het
rondetafelgesprek gehouden.

Collectieve
zorgverzekering
E E N V E R Z E K E R I N G VO O R I N W O N E R S M E T E E N
L A AG I N KO M E N E N W E I N I G V E R M O G E N

Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd
bent tegen een betaalbare premie. De sociale dienst IGSD biedt daarom
inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen een collectieve
zorgverzekering aan. U kunt daarbij voortaan als inwoner van de gemeente
Westerveld kiezen uit twee zorgverzekeraars: Zilveren Kruis en De Friesland
Zorgverzekeraar. Als u zich via de sociale dienst IGSD bij één van deze zorgverzekeraars verzekert, is er altijd een pakket dat bij u past. Wilt u weten welk
pakket geschikt voor u is? Kijk dan op www.gezondverzekerd.nl. Op deze site
kunt u uw huidige zorgverzekering vergelijken met de collectieve zorgverzekering. Ook kunt u zich via deze website aanmelden voor deelname aan
collectieve zorgverzekering. De voordelen van de polis zijn: de verzekeraar
accepteert u altijd (ook bij een mindere gezondheid), de gemeente
Westerveld betaalt mee aan de collectieve zorgverzekering en u krijgt ruime
vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, fysiotherapie, tandartskosten
en de eigen bijdragen Wmo.
Voorwaarden: op de website www.igsd-sw.nl staan de voorwaarden die
gelden voor deelname aan de collectieve zorgverzekering en de vergoedingenoverzichten van de zorgverzekeringen.
Informatiebijeenkomst
Op donderdag 30 november 2017 wordt om 10.00 uur een informatiebijeenkomst in de Veldkei in Havelte gehouden (Veldkamp 77). Als u wilt komen,
geef dit dan uiterlijk vrijdag 24 november 2017 door aan sociale dienst IGSD.
Dit kan door te bellen met de receptie/balie van de IGSD, telefoonnummer
0521 - 538 980. Dan weet de organisatie hoeveel mensen er ongeveer komen
en kan daar bij de ontvangst rekening mee gehouden worden.

Dinsdag 21 november 2017

Informatiebijeenkomst
carbid
Burgemeester Jager nodigt ook dit jaar, inwoners die oudjaarsdag van plan
zijn met carbid te schieten, uit voor een informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst worden de organisatie, traditie en regels besproken. De combinatie
veiligheid en plezier voor iedereen – betrokken of omwonend – staat voorop.
Van de ‘carbidschieters’ die in het verleden het afschieten van carbid op de
juiste wijze vooraf gemeld hebben, zijn de gegevens bekend. Zij worden ook
uitgenodigd per brief. Maar óók de ‘carbidschieters’ die niet een uitnodigingsbrief ontvangen, worden langs deze weg van harte uitgenodigd. Graag tot
ziens op maandagavond 27 november 2017, 20.00 uur in het gemeentehuis!

Grofvuilroute
Donderdag 7 december wordt de zesde 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 30 november 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

Ruimtelijke ontwikkeling
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 E N VO O R O N T W E R P B E S T E M M I N G S P L A N ‘ PA R T I Ë L E H E R Z I E N I N G K L E I N E K E R N E N ,
WONINGBOUW ZORGVLIED’

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel
3:12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Kleine Kernen,
woningbouw Zorgvlied’ hebben voorbereid.
Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.PhzKKZorgvlied2009-0001 voorziet in woningbouw aan de Meester Onsteestraat.
Op grond van het geldende bestemmingsplan mogen 6 vrijstaande en 6
halfvrijstaande woningen worden gebouwd. Dit aantal wordt verhoogd naar
15. De eerste fase bestaat uit het realiseren van 9 woningen aan de zijde van
de Dorpsstraat. Het gaat hierbij in eerste instantie om 5 aaneengebouwde
woningen en 4 twee-onder-één-kapwoningen. Er mogen ook 9 aaneengebouwde woningen, verdeeld over twee blokken, gebouwd worden. In de
tweede fase gaat het om 6 woningen aan de zijde van het buitengebied,
woningtypen vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen. Het concrete
bouwplan voor fase twee is nog onbekend. In de regels van het bestemmingsplan is opgenomen dat 6 bouwpercelen uit fase 1 uitgegeven moeten zijn,
voordat fase twee mag worden ontwikkeld
Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure
gebracht te worden.
Ter inzage: het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 23 november 2017
tot en met 3 januari 2018 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in
Diever. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak: vanaf 23 november 2017 tot en met 3 januari 2018 kan een ieder
schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Schriftelijke reacties
worden gericht aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50,
7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 208886 bij correspondentie
vermelden. Voor het indienen van een mondelinge reactie kan een afspraak
gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

VA S T S T E L L 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 ’
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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
28 november en 12 december 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

Sociaal
ombudsvrouw
Ervaart u een probleem in de
uitvoering van de nieuwe zorgtaken
door de gemeente dan kunt u contact
opnemen met de sociaal ombudsvrouw van de gemeente Westerveld,
mevrouw Jozien 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 contact opnemen met de sociaal
ombudsvrouw via ombudsvrouw@
gemeentewesterveld.nl. Daarnaast is
het mogelijke om een afspraak te
maken voor een gesprek in het
gemeentehuis in Diever op de
dinsdagmiddag na 16.00 uur of voor
een huisbezoek. Meer informatie over
de nieuwe zorgtaken is te vinden op
www.gemeentewesterveld.nl/
zorgenondersteuning

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 31 oktober 2017
heeft besloten het bestemmingsplan ‘Wapse – Camping Het Noordenveld’
met planidentificatiecode NL.IMRO.1701.509PHZSmitsted1WPS-0003 ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in een planologische
regeling voor het melkveebedrijf met boerencamping gevestigd aan Smitstede 1 te Wapse. Het melkveebedrijf wordt beëindigd en de recreatieve
voorzieningen worden uitgebreid.
Ter inzage: het raadsbesluit, bestemmingsplan met bijbehorende stukken
ligt met ingang van 23 november 2017 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan
is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: vanaf 23 november 2017 tot en met 3 januari 2018 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.
Graag bij correspondentie het zaaknummer 209130 vermelden.
Voorlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit
in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.
(vervolg op pagina 2)

Op dinsdagmiddag verschijnt de Da’s Mooi. Deze advertentie van de gemeente is op dinsdagochtend al te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl
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(vervolg van pagina 1)
Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist.

VA S T S T E L L I N G B E S T E M M I N G S P L A N
‘LHEE, EEMSTER EN GEEUWENBRUG’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de
gemeenteraad op 31 oktober 2017 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Lhee, Eemster en Geeuwenbrug’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.00008P000000000565-0002,
met inbegrip van het Plan-MER met passende beoordeling gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in de actualisatie van het bestemmingsplan Lhee,
Eemster en Geeuwenbrug dat in 1999 werd vastgesteld.
Door middel van de passende beoordeling is aangetoond
dat als gevolg van de vaststelling van het bestemmingsplan geen negatieve effecten op de instandhouding van
Natura 2000-gebieden zijn te verwachten. De wijzigingen
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan hebben
in hoofdzaak betrekking op particuliere percelen. De
wijzigingen staan opgenomen in de Reactienota zienswijzen, die deel uitmaakt van het vaststellingsbesluit.
Ter inzage: het raadsbesluit, bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 november
2017 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever
voor een ieder ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: vanaf 23 november 2017 tot en met 3 januari
2018 kan beroep worden ingesteld door
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het
ontwerpbestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt;
• een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze
tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken;
• een belanghebbende, voor zover het beroep wordt
ingesteld tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht. Het beroepschrift wordt
gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag bij
correspondentie het zaaknummer 20700 vermelden.
Voorlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn
in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking
treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State ook een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek
is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.

VA S T S T E L L I N G B E S T E M M I N G S P L A N
‘ D I E V E R , B R I N K S T R A AT 27 ’
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat
de gemeenteraad op 31 oktober 2017 heeft besloten het
bestemmingsplan ‘Diever, Brinkstraat 27’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZBrinkstrat2-0002 gewijzigd
vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in het
wijzigen van de recreatieve bestemming in een woonbestemming om aan Brinkstraat 27 op de plaats van de
huidige recreatiewoning een woning te kunnen bouwen.
De wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht: op de verbeelding is het
bouwblok 1 meter naar achteren geschoven en in de
regels is opgenomen dat de te bouwen woning voorzien
dient te worden van een piramidedak.
Ter inzage: het raadsbesluit, bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 november

2017 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever
voor een ieder ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: vanaf 23 november 2017 tot en met 3 januari
2018 kan beroep worden ingesteld door
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het
ontwerpbestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt;
• een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze
tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken;
• een belanghebbende, voor zover het beroep wordt
ingesteld tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht. Het beroepschrift wordt
gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag bij
correspondentie het zaaknummer 209170 vermelden.
Voorlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn
in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking
treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State ook een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek
is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.

VA S T S T E L L I N G B E S T E M M I N G S P L A N
‘ D W I N G E L O O, B O T E R V E E N 14 A’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening maken burgemeester en wethouders bekend
dat de gemeenteraad op 31 oktober 2017 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Dwingeloo, Boterveen 14A’
met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZBoterveen1
4A-0002 gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan
voorziet in het toekennen van een agrarische bedrijfskavel met dienstwoning op het perceel Boterveen 14A
te Dwingeloo. De wijzigingen die ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht, betreffen
enkele aanpassingen op de verbeelding en in de regels
met betrekking tot de gasleiding die in het perceel ligt.
Ter inzage: het raadsbesluit, bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 november
2017 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever
voor een ieder ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: vanaf 23 november 2017 tot en met 3 januari
2018 kan beroep worden ingesteld door
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het
ontwerpbestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt;
• een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze
tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken;
• een belanghebbende, voor zover het beroep wordt
ingesteld tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht. Het beroepschrift wordt
gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag bij
correspondentie het zaaknummer 209123 vermelden.
Voorlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn
in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking
treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State ook een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek
is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.

Bekendmakingen
BESLUIT OPENINGSTIJDEN

• Diever, Hoofdstraat 82, 7981 AV Diever, ontheffing Winkeltijdenwet voor de
zondagen 24 en 31 december 2017 van 10.00 tot 19.00 uur.
• Dwingeloo, Brink 47, 7991 CJ, ontheffing Winkeltijdenwet voor de zondagen
24 en 31 december 2017 van 10.00 tot 19.00 uur.
• Havelte, Dorpsstraat 36, 7971 CS, ontheffing Winkeltijdenwet voor de zondagen 24 en 31 december 2017 van 10.00 tot 19.00 uur.

BESTEMMINGSPLAN

Verleend uitgebreid
• Dwingeloo, kadastrale percelen ‘Dwingeloo, M, 2647 en 2648’, wijzigen
bestemming ‘bos’ naar ‘bedrijventerrein’, verzenddatum 14-11-2017,
zaaknummer 192663

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, Westerlaan 1, 7973KD, kappen van 3 eiken, ontvangstdatum 02-11-2017,
zaaknummer 209127
• Diever, Helenalaan 1, 7981 LJ, kappen van 2 beuken, ontvangstdatum
02-11-2017, zaaknummer 209133
• Diever, Pucklaan 5, 7981 LN, kappen van 1 eik en uitdunnen van 3 eiken,
ontvangstdatum 02-11-2017, zaaknummer 209018
• Dwingeloo, Leggelerstraat 11, 7991 TB, realiseren kelder onder bijgebouw,
ontvangstdatum 08-11-2017, zaaknummer 209518
• Havelte, Dorpsstraat 24, 7971 CS, bouwen: verbouw woning, ontvangstdatum 6-11-2017, zaaknummer 209220
• Havelte, Uffelterkerkweg 3, 7971 PP, kappen van 1 eik, ontvangstdatum
07-11-2017, zaaknummer 209214
• Uffelte, Dorpsstraat 33A, 7975 AN, kappen van 1 es, ontvangstdatum
11-11-2017, zaaknummer 209664
• Uffelte, Lindenlaan 35, 7975 AE, verbouw woning, ontvangstdatum
10-11-2017, zaaknummer 209653
• Wapse, Ten Darperweg 57, 7984 NE, kappen van 2 essen en 3 elzen proppen,
ontvangstdatum 16-10-2017, zaaknummer 208149
Geweigerd regulier
• Darp, Busselterweg 9, 7973 KN, kap 1 eik, verzenddatum 20-11-2017,
zaaknummer 208829
• Havelte, Overcingelaan 3, 7971 RC, kappen 3 eiken en 1 linde, verzenddatum
20-11-2017, zaaknummer 207752
Verleend regulier
• Havelterberg, Bisschopsbergweg 33, kad.bekend Havelte, sectie I, nr. 3998,
kappen 2 eiken en 1 sequoia, verzenddatum 21-11-2017, zaaknummer 207105
• Wapse, Ten Darperweg 57, 7983 KS, nieuwbouw opslag/berging, verzenddatum 14-11-2017, zaaknummer 203171
• Wilhelminaoord, Linthorst Homanstraat 20, 8384 EE, verbouw voormalige
gymzaal, verzenddatum 14-1102017, zaaknummer 206687
Verlenging beslistermijn
• Dwingeloo, de Vennen/de Mussels, Aanleg fietspad DGL00-M-99 + M2490
+ M162, ontvangstdatum 25-09-2017, zaaknummer 206971
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
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

