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Wijzigingen rond de
feestdagen

Woensdag 27 december 2017

Vacature
De gemeente Westerveld zoekt een enthousiaste en gedreven

Buitendienstmedewerker

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Het gemeentehuis is op 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 1 januari is verplaatst naar zaterdag 6 januari 2018. Graag de container op de dag van inzameling vóór 07.00 uur aan de
straat zetten.

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.

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

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).

D E R OVA - A P P

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.

Nieuwjaarsreceptie
De gemeente Westerveld opent op
woensdag 17 januari 2018 om 19.30 uur
de deuren van het gemeentehuis
voor een nieuwjaarsbijeenkomst
(inclusief uitreiking van de prijs ‘Talent van Westerveld’) voor:
oude en jonge Westervelders, studenten, werkgevers, werknemers,
zzp’ers, mensen ‘in between jobs’, pensionado’s,
inwoners die geboren en getogen zijn op Westervelds grondgebied,
‘nieuwe’ inwoners, inwoners die hun talent al hebben ontdekt
en inwoners die hun talent nog zullen ontdekken,
leden en bestuursleden van verenigingen,
inwoners die de krachten bundelen in eigen dorp
en al die andere Westervelders.
Kortom: voor alle Westervelders

Veiligheid op Oudjaarsdag
Om er zeker van te zijn dat alles goed verloopt op Oudjaarsdag zijn er een
aantal regels opgesteld met betrekking tot carbidschieten en vuur:
• Graag melden via de website van de Gemeente Westerveld
• De minimale afstand tot een zorginstelling is 200 meter
• De minimale afstand tot dierenverblijven of dieren in het veld is 200 meter.
• De minimale afstand tot woningen is 50 meter.
• Open vuur alleen in een ton of in een vuurkorf.
Op maandag 27 november hield de gemeente Westerveld een informatiebijeenkomst over carbidschieten. Tijdens de bijeenkomst zijn de organisatie,
traditie en regels besproken. De combinatie veiligheid en plezier voor iedereen – betrokken of omwonend – staat voorop.
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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.
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.

Gemeenteraadsverkiezing
2018

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

R E G I S T R AT I E A A N D U I D I N G P O L I T I E K E
GROEPERING

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden
van de raad van de gemeente Westerveld maakt bekend dat, overeenkomstig
G 3, lid 5, van de Kieswet, heden in het gemeentehuis ter inzage is gelegd de
beslissing op het verzoek tot registratie van de aanduiding van een politieke
groepering waarmee deze groepering op de kandidatenlijst wil worden
vermeld.
DSSW/SW
Diever, 27 december 2017
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden
van de raad van de gemeente Westerveld.
H. Jager

Vaststelling bestemmingsplan ‘Veleweg 5, Darp’
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2017
heeft besloten het bestemmingsplan ‘Veleweg 5, Darp’ met planidentificatie
NL.IMRO.1701.509PHZVeleweg5Darp-0002 ongewijzigd vast te stellen. Dit
bestemmingsplan maakt de herbouw van een woonhuis met twee woningen
planologisch mogelijk.
Ter inzage: het raadsbesluit, bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 december 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 28 december 2017 tot en met 7 februari 2018 kan beroep tegen het vastgestelde plan 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.
Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag bij correspondentie het
zaaknummer 212200 vermelden.
(vervolg op pagina 2)

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

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.

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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VO O R L O P I G E VO O R Z I E N I N G

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.

Het raadgevend referendum op
21 maart 2018
Op 21 maart kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Op dezelfde dag kunt u stemmen voor de gemeenteraad van
Westerveld.

DE NIEUWE WET OP DE INLICHTINGEN- EN
VEILIGHEIDSDIENSTEN (WIV)

Het raadgevend referendum gaat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Deze wet is door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen. Lees de volledige wet op
wetten.overheid.nl.

W I E M O G E N I N W E S T E R V E L D S T E M M E N VO O R H E T
R E F E R E N D U M?

Om te mogen stemmen moet u:
- De Nederlandse nationaliteit hebben;
- 18 jaar of ouder zijn op 21 maart 2018;
- Op 5 februari 2018 in Westerveld ingeschreven staan;
- Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
Mag u stemmen? Dan krijgt u ongeveer 3 weken voor het referendum uw stempas per post.

TIJDELIJK IN HET BUITENLAND

Bent u tijdens het raadgevend referendum in het buitenland? Voor bijvoorbeeld werk, studie of
vakantie? Maar staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint
Eustatius of Saba?
Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)
Machtig een familielid of kennis in Nederland om te stemmen namens u. Degene die namens u
stemt moet tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen. Dien bij de gemeente waar u staat
ingeschreven een verzoek in om een machtiging af te geven.
Per brief stemmen
U kunt ook per post stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs.
Hiervoor moet u zich vooraf registreren. Registreren kunt u tot en met 21 februari 2018 doen op de
website van de gemeente Den Haag.

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Boschoord, Schoollaan 5, 8387 GL, plaatsen zonnepanelen, ontvangstdatum 16-12-2017,
zaaknummer 212044
• Dwingeloo, Valderseweg - N 855, sectie M, nr. 47, aanleg rotonde, ontvangstdatum 12-12-2017,
zaaknummer 211716
• Havelte, Eursingerlaan 5, 7971 RE, verbouw boerderij, ontvangstdatum 13-12-2017,
zaaknummer 211925
• Havelte, Havelter Schapendrift 22 b, 7971 BC, realiseren tandartsenpraktijk, ontvangstdatum
15-12-2017, zaaknummer 212039
• Wapserveen, van Zijlweg 5, 8351 HW, bouw paardenstal, ontvangstdatum 13-12-2017,
zaaknummer 211740
Verleend regulier
• Doldersum, Huenderweg 22, 8386 XB, nieuwbouw woning en schuur, verzenddatum 21-12-2017,
zaaknummer 208629
• Diever, Helenalaan 1, 7981 LJ, kappen 2 beuken, verzenddatum 27-12-2017, zaaknummer 209133
• Frederiksoord, Molenlaan 4, 8382 CA, kap 1 kastanje, verzenddatum 27-12-2017, zaaknummer
208475
• Nijensleek, Hoofdweg 22, 8383 EG, nieuwbouw schuur, verzenddatum 21-12-2017, zaaknummer
208395
• Nijensleek, Hoofdweg 75a, 8383 ED, renoveren en vergroten opslag, verzenddatum 27-12-2017,
zaaknummer 207180
• 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
• Wapserveen, Oosteinde 23, 8351 HA, uitbreiden woonhuis, verzenddatum 19-12-2017, zaaknummer 210552
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan, naast nr. 13, sectie K, nr. 1761,
verlengen afscheidingssloot, verzenddatum 21-12-2017, zaaknummer 208555
Verlenging beslistermijn
• Havelte, Trambaanweg 6, 7971 RS, bouwen Mestopslag, en pluimveestal en uitbreiden
eierlokaal, ontvangstdatum 20-11-2017, zaaknummer 210233
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 29, 8384 GG, plaatsen reclameobject, ontvangstdatum 17-10-2017, zaaknummer 208249
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

