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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.

Dinsdag 25 april 2017
Inzage: het voorontwerpbestemmingsplan met planidentificatie
NL.IMRO.1701.509PHZBoterveen14A-VO01 ligt van 27 april 2017 tot en met 7
juni 2017 in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Ook kunt u
het plan inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Inspraak: van 27 april tot en met 7 juni 2017 kan een ieder een schriftelijke
(brief) of indien gewenst een mondelinge inspraakreactie indienen bij het
college van B&W van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het
maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via
telefoonnummer 14 0521. Onafhankelijke instanties worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen.

Wegen en verkeer

Bekendmaking

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 A L A A N

S U B S I D I E R E G E L I N G M E E R DA AG S E
TOERISTISCHE EVENEMENTEN

B&W van Westerveld maken bekend dat ze het voornemen hebben, 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) 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 voornamelijk
bestemmingsverkeer.

Inzage: de stukken liggen met ingang van 26 april 2017 zes weken ter inzage
in het gemeentehuis in Diever.
Zienswijze: belanghebbenden kunnen in de termijn van terinzagelegging
(tot en met 7 juni 2017) hun zienswijze indienen op het ontwerpbesluit, bij
het college van B&W, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Alleen als u op tijd uw
zienswijze indient tegen het voorgenomen besluit (of als u kunt aantonen dat
u redelijkerwijs niet in staat was om uw zienswijze in te dienen), kunt u later
beroep instellen tegen het definitieve besluit.

GESLOTENVERKLARING WEGEN LANDGOED
BOSCHOORD

B&W van Westerveld maken bekend dat ze het voornemen hebben, 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
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Deze maatregel wordt getroffen omdat er sprake is van overlast door gemotoriseerd verkeer. Dit zorgt
er ook voor dat de weg vaak in slechte staat verkeert.
Inzage: de stukken liggen met ingang van 26 april 2017 zes weken ter inzage
in het gemeentehuis in Diever.
Zienswijze: belanghebbenden kunnen in de termijn van terinzagelegging
(tot en met 7 juni 2017) hun zienswijze indienen op het ontwerpbesluit, bij
het college van B&W, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Alleen als u op tijd uw
zienswijze indient tegen het voorgenomen besluit (of als u kunt aantonen dat
u redelijkerwijs niet in staat was om uw zienswijze in te dienen), kunt u later
beroep instellen tegen het definitieve besluit.

Ruimtelijke ordening
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN DIEVER,
B R I N K S T R A AT 27

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, artikelen
3.4 en 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.8 Wet ruimtelijke
ordening geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid om de bestemming van het perceel Brinkstraat
27 in Diever te wijzigen van een recreatiewoning in een woonbestemming.
Het plan maakt het mogelijk op de plaats van de recreatiewoning een nieuwe
woning te bouwen. Het ontwerpbestemmingsplan met planidentificatie NL.
IMRO.1701.509PHZBrinkstrat2-0001 ligt voor een ieder vanaf 26 april 2017 tot
en met 6 juni 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Diever. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Zienswijze: vanaf 26 april 2017 tot en met 6 juni 2017 kan een ieder zijn of
haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke
zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge
zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

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 X A R T I K E L 1. 3.1
B R O/ 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
B O T E R V E E N 14 A , D W I N G E L O O

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel
3:12 eerste en tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht geven B&W
kennis dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het perceel Boterveen
14a in Dwingeloo met het doel het toekennen van een agrarisch bouwblok
met dienstwoning op het perceel Boterveen 14a.

B&W maken bekend dat zij op 14 februari 2017 de ‘Nadere regels subsidiëring
meerdaagse toeristische evenementen’ hebben vastgesteld.
Hiermee komt de regeling van 14 april 2015 te vervallen. De subsidieregeling
is met ingang van 25 april 2017 te vinden op www.overheid.nl en treedt in
werking op de dag na deze publicatie.

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
• Braderie op het Lesturgeonplein in Vledder op 21 mei 2017, zaaknummer
186463

MELDINGEN

• Huis-aan-huisactie met ontbijtkoek door Omnisportvereniging DOS in
Diever en Dwingeloo op 12 en 16 mei 2017, zaaknummer 193316

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Westeinde 53, 7991 RT, bouwen, renoveren daglonerswoning
Oldengaerde, ontvangstdatum 12-04-2017, zaaknummer 197101
• Nijensleek, Hoofdweg 22, 8383 EG, bouwen en afwijken bestemmingsplan,
aanpassen inrichting tbv kantoor, ontvangstdatum 11-04-2017, zaaknummer
196201
Geweigerd regulier
• Vledder, Reeweg 3, 8381 GA, kap 1 es, verzenddatum 24-04-2017,
zaaknummer 191068
Verleend regulier
• Dwingeloo, Noorderpad 4, 7991 EM, bouwen, woning, verzenddatum
18-04-2017, zaaknummer 189091
• Diever, Lienland 2, 7981 DZ, bouwen, windmolen, verzenddatum 19-04-2017,
zaaknummer 193667
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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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
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

Tentoonstelling
In de publiekshal van het
gemeentehuis exposeren

Frans
van den Brink
en
Margriet
Steenbergen
hun werk. De heer Van den Brink
maakt gebruikskeramiek en
mevrouw Steenbergen schilderijen.
Beide exposanten wonen en werken
in Dwingeloo. De tentoonstelling
in het gemeentehuis is vrij te
bezoeken tijdens de reguliere
openingstijden.

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
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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

Dinsdag 25 april 2017
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
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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

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 van
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

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

