Informatierubriek

Tentoonstelling
Gemeente Westerveld is in 2017 gastheer van de landelijke opening van de
Open Monumentendag. Het thema van de Open Monumentendag is: Boeren,
burgers & buitenlui. Dit thema heeft veel Westervelders geïnspireerd tot het
maken van een prachtig kunstwerk. Vanaf 31 augustus worden de werken tentoongesteld in de ruime, lichte hal van het gemeentehuis. U kunt de tentoonstelling vanaf 31 augustus bewonderen tijdens de reguliere openingstijden.

Inspectie monumenten
Eigenaren van een vrijwillig gemeentelijk monument in de gemeente
Westerveld zijn via de gemeente automatisch aangesloten bij Stichting Monumentenwacht Drenthe. Monumentenwacht Drenthe helpt monumentenbezitters bij het periodieke onderhoud van hun pand en doet onderhoudsinspecties, geeft praktische tips en kan klein (nood)herstel uitvoeren. In de maand
augustus voert de Monumentenwacht (onaangekondigd) een inspectie uit.
Deze inspectie is gratis voor de eigenaren van de vrijwillige gemeentelijke
monumenten. Heeft u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met de
gemeente via het algemene telefoonnummer 140521. De inspecteur van de
Monumentenwacht dient zich op uw verzoek te kunnen legitimeren.

Onderzoek veiligheid
en leefbaarheid
Binnenkort ontvangen ongeveer 700 inwoners per post een uitnodiging van
I&O Research om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen.
Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en naar
het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te
geven, kunt u bijdragen aan de leerbaarheid en veiligheid in uw buurt.
Alle 12 Drentse gemeenten doen mee aan het onderzoek en in Westerveld
zijn ongeveer 700 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd. Invullen van de vragenlijst kan via internet of schriftelijk. De resultaten
worden in maart 2018 verwacht.
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

Dinsdag 22 augustus 2017

Bekendmakingen
EVENEMENTEN

Verleende vergunning
• Najaarsmarkt op het Lesturgeonplein in Vledder op 17 september 2017,
zaaknummer 186463
Melding
• Open wijngaardeniersdag bij Wijngoed Havelte op 24 september 2017,
zaaknummer 203719

MILIEUMELDING

• Uffelte, Rijksweg 29, 7975 RT, Uffelte, melding Activiteitenbesluit, voor het
veranderen van een inrichting, Hendriks Onderhoud- en Aftimmerwerken,
ontvangstdatum 31-07-2017, zaaknummer 203659

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Frederiksoord, perceel naast Koningin Wilhelminalaan 77a, 8382 GC,
gronddam tbv ontsluiting agrarisch perceel, ontvangstdatum 11-08-2017,
zaaknummer 203751
• Vledder, De Bree 8, 8381 BW, kappen, 2 berken, ontvangstdatum 14-08-2017,
zaaknummer 203781

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
22 augustus en 5 september
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.

Ontwerpvergunning
• Dwingeloo, Looweg 6, 7991 RZ, milieu, revisievergunning, verzenddatum
22-08-2017, zaaknummer 191104

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.

Verleend regulier
• Diever, Groningerweg 6, 7981 LA, bouwen, uitbreiden bestaande recreatiewoning, verzenddatum 10-08-2017, zaaknummer 200773

IGSD-loket in het gemeentehuis
Maandag, dinsdag en donderdag van
09.00 - 12.30 uur.

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

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

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

