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Oproep: foto’s hoosbui

Kennisgeving

Op woensdag 28 juni is, zoals u waarschijnlijk wel heeft gemerkt, veel regen
gevallen in onze gemeente. Heeft u foto’s van het vele water in de straten?
Wij zijn daar erg benieuwd naar! U kunt uw foto’s sturen naar
info@gemeentewesterveld.nl

A N T E R I E U R E OV E R E E N KO M S T OV E R G R O N D E X P L O I TAT I E O P G R O N D VA N A R T I K E L 6 . 24
LID 3 WET RUIMTELIJKE ORDENING

Gezocht:
creatieve Westervelders voor expo
‘Boeren, burgers en buitenlui’
Bent u creatief en maakt u kunst in uw vrije tijd? Dan is de gemeente op zoek
naar u. Van 31 augustus tot en met 26 oktober 2017 stelt de gemeente
Westerveld de hal van het gemeentehuis beschikbaar voor een expositie van
kunstwerken vóór en dóór Westervelders. Een expositie geïnspireerd op het
thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’ van de 31ste Open Monumentendag.
Dat heeft alles te maken met de landelijke opening van de Open Monumentendag, die dit jaar op 7 september 2017 op landgoed Overcinge in Havelte is.
De kunstwerken kunnen schilderijen zijn, maar ook gedichten, beelden, foto’s,
keramiek et cetera.
Inleverdag
Wilt u graag deelnemen aan deze expositie? Lever dan uw kunstwerk in op
maandag 10 juli 2017 tussen 10.00 uur en 16.00 uur in het gemeentehuis in
Diever. Om deel te kunnen nemen moet uw kunstwerk voorzien zijn van een
kaartje met naam, adres, postcode en plaats, telefoonnummer en e-mailadres.
U kunt hiervoor het aanmeldformulier gebruiken dat te vinden is op
www.gemeentewesterveld.nl/expoBBB. Daar vindt u ook meer informatie
over deze expositie en de criteria voor het inleveren van een kunstwerk.
Bekendmaking en opening
De expositiecommissie van de gemeente beoordeelt alle ingeleverde kunstwerken en besluit welke kunstwerken worden geëxposeerd (alle kunstenaars
worden hierover geïnformeerd). De officiële opening van de expositie is op
donderdag 31 augustus 2017 om 15.00 uur in het gemeentehuis.

Zwerfvuil prikken voor de
clubkas
De gemeente daagt maatschappelijke organisaties uit, een aantal kilometers
weg zwerfvuilvrij te houden en daarmee ‘de clubkas te spekken’. Het gaat in
eerste instantie om een pilotproject van een jaar, van 1 september 2017 tot 1
september 2018.
Dit zwerfvuilproject houdt kortgezegd in: maatschappelijke organisaties in
Westerveld met een eigen gebouw (school, verenigingsgebouw, kerk, dorpshuis et cetera) houden een jaar lang, een aantal afgesproken kilometers langs
gemeentelijke wegen en paden zwerfvuilvrij, en ontvangen – wanneer de
klus goed geklaard wordt – daarvoor een beloning. Deze vergoeding, die op
kan lopen tot € 1500,-, moet besteed worden aan investeringen in of aan het
eigen gebouw.
Een jaar lang, een afgesproken route langs gemeentelijke wegen en paden
zwerfvuilvrij houden van:
• 3 kilometer levert € 500,- op
• 6 kilometer levert € 1000,- op
• 9 kilometer levert € 1500,- op.
Aanmelden
Maatschappelijke organisaties in Westerveld kunnen zich tot 1 september
2017 aanmelden via het digitale aanmeldformulier op de website www.
gemeentewesterveld.nl. Op de site staan ook alle spelregels. Aan de pilot kunnen maximaal 15 maatschappelijke organisaties meedoen.

Bijeenkomst BrinQ
Dinsdag 11 juli 2017 organiseert de gemeente een 2e informatiebijeenkomst
over het project BrinQ. De bijeenkomst start om 19.30 uur in het Dingspilhuus
in Diever; de deur is om 19.00 uur ‘los’ voor de inloop.
Tijdens de 2e algemene informatieavond wordt u bijgepraat over de uitkomsten van de expedities en de uitkomsten van de enquête. Daarnaast wordt
verteld over de vervolgstappen en de verdere planning van project BrinQ.
Meer weten over project BrinQ en deze bijeenkomst? Zie de uitgebreide advertentie verderop in deze krant, op www.gemeentewesterveld.nl en
www.brinqwesterveld.nl

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 21 juni
2017 een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke
ordening heeft gesloten met de heer P.J. Hoff en mevrouw M.L. Griffioen.
De overeenkomst is gericht op het bouwen van een nieuwe woning met de
functie ‘wonen’ ten behoeve van permanente bewoning aan de Brinkstraat 27
te Diever.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt voor een ieder gedurende
zes weken ter inzage met ingang van 5 juli 2017 tot en met 16 augustus 2017.
De zakelijke beschrijving van de overeenkomst is gedurende openingstijden
in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Diever.

Ruimtelijke ordening
ONTWERPWIJZIGINGSPLAN
‘A P P E L S C H A S E W E G 4 T E WAT E R E N ’

B&W van de gemeente Westerveld maken overeenkomstig het bepaalde in
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Appelschaseweg 4 te Wateren’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.509W
PAppelsweg4WTN-0001 met ingang van 6 juli 2017 gedurende zes weken in
het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage ligt.
Dit wijzigingsplan (met zaaknummer 170124) voorziet in het toestaan van een
bedrijfswoning boven de bestaande paardenstal. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: van 6 juli tot en met 16 augustus 2017 kan een ieder zijn of
haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke
zienswijze dient geadresseerd te worden aan het college van Westerveld,
Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze
kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

ONTWERPWIJZIGINGSPLAN
‘ W I T T E LT E R W E G 12 W I T T E LT E ’

B&W van de gemeente Westerveld maken overeenkomstig het bepaalde in
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Wittelterweg 12 Wittelte’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPW
ittelwg12WTL-0001 met ingang van 6 juli 2017 gedurende zes weken in het
gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage ligt.
Dit wijzigingsplan (met zaaknummer 198522) voorziet in het wijzigen van de
bestemming Recreatie-5 (groepsaccommodatie) naar Wonen-Voormalige
boerderijpanden.
Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: van 6 juli tot en met 16 augustus 2017 kan een ieder zijn of
haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke
zienswijze dient geadresseerd te worden aan het college van Westerveld,
Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze
kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Kofferbakmarkt in Vledder op iedere 2e zaterdag van de maanden april tot
en met oktober, zaaknummer 182861. Verkeersbesluit: op 8 april, 13 mei,
10 juni, 8 juli, 12 augustus, 9 september en 14 oktober 2017 van 07.00 tot
14.00 uur worden het Lesturgeonplein en de Torenlaan in Vledder voor alle
verkeer afgesloten
• Fanfareconcours door de Activiteitengroep Diever van Ondernemersvereniging Diever nabij Kloosterstraat-Vlasstraat in Diever op 1 juli 2017, zaaknummer 200439
• Evenement Tussen de Brog’n (braderie met muziek en diverse activiteiten)
op de Egginkstraat in Uffelte op 1 juli 2017, zaaknummer 194052. Verkeersmaatregel: op 1 juli 2017 van 08.00 tot 20.00 uur wordt de Egginkstraat (vanaf
de Oude Stroomweg tot aan de brug ter hoogte van de Dorpsstraat) te
Uffelte in beide richtingen afgesloten
Meldingen
• Dorpsfeest in Vledderveen bij het dorpshuis aan de Jodenhoek van 30 juni
tot en met 2 juli 2017, zaaknummer 200561
• Kunstproeverij (kunstmarkt en proeverij) op het Lesturgeonplein in Vledder
op 30 juli 2017, zaaknummer 201380
• Concours hippique en paardenkeuring door Paardendagen De Westhoek op
het evenemententerrein in Dwingeloo op 21 en 22 juli 2017, zaaknummer
198840. Verkeersbesluit: op 21 en 22 juli 2017 van 07.00 tot 18.00 uur wordt
de Kerkweg (zandweg voor evenemententerrein aan de Bruges) te
Dwingeloo in beide richtingen afgesloten

S TA N D P L A AT S V E R G U N N I N G

Verleend
• De Elburger zeevishandel Standplaats met vis en visprodukten op iedere
woensdag- en zaterdagochtend op standplaatslocatie Lesturgeonplein in
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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
11 en 25 juli 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

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

Vledder vanaf 28 juni tot en met
31 december 2017, zaaknummer
201337
• De Elburger zeevishandel Standplaats met vis en visprodukten op
iedere woensdag- en zaterdagmiddag op standplaatslocatie Dingspilhuus in Diever vanaf 28 juni tot en
met 31 december 2017, zaaknummer 201337

MILIEUMELDING

• Havelte, Van Helomaweg 16, 7971
PX Havelte, melding Activiteitenbesluit voor het oprichten van een
ontvangstruimte bij de Holtinger
Schaapskooi, ontvangstdatum 0305-2017, zaaknummer 201475

OMGEVINGSVERGUNNING

Verleend regulier
• Dwingeloo, Dwingelderdijk 10C,
7991 RK, bouwen en aanleg, plaatsen zonnepanelen in veldopstelling,
verzenddatum
27 juni 2017, zaaknummer 199842
• Havelte, Rijksweg NZ 23, vergroten
van een uitweg, verzenddatum 28-06-2017, zaaknummer
198611
(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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Bekendmakingen (vervolg)
• Uffelte, De Goorn 38, 7975 BT, bouwen, dakopbouw bestaande
garage, verzenddatum 27-6-2017, zaaknummer 198856
• Uffelte, Westeinde 5, 7975 RK, bouwen, vervangen rieten
kap en ophogen nok, besluitdatum 27-06-2017, zaaknummer
198810
• Vledderveen, Turfpad 5, 8385 GR, bouwen, tijdelijke woonunit
(1,5 jaar), besluitdatum 27-6-2017, zaaknummer 200746
• Wapserveen, Midden 126, 8351 HK, kappen, 1 dode eik,
verzenddatum 28-06-2017, zaaknummer 200266

• Wapserveen, Van Zijlweg 5, 8351 HW, bouwen, woning,
besluitdatum 27-06-2017, zaaknummer 199883
Verlenging beslistermijn
• Wateren, Wateren 15, 8438 SB, bouwen, antenne-installatie
voor mobiele telecommunicatie, verzenddatum 28 juni 2017,
zaaknummer 191800
U kunt de vergunningen, meldingen en de bijbehorende stuk-

ken 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

