Informatierubriek

Inloopavond fietspad
De Vennen/De Mussels
Op woensdag 5 juli 2017 houden gemeente Westerveld en gemeente
Midden-Drenthe een inloopavond over het nieuwe fietspad langs De Vennen
en De Mussels. Belangstellenden zijn tussen 18.30 uur en 21.00 uur van harte
welkom bij Camping Meistershof in Lheebroek. Tijdens de inloopavond is er
gelegenheid om het ontwerp van het nieuwe fietspad te bekijken, vragen te
stellen en een reactie te geven. Medewerkers van beide gemeenten en Sweco,
het ingenieursadvies- en architectenbureau dat het ontwerp heeft gemaakt,
zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Gezocht:
Creatieve Westervelders voor expo
‘Boeren burgers en buitenlui’
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 van de
31ste Open Monumentendag: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Dat heeft alles te
maken met de landelijke opening van de Open Monumentendag, die dit jaar
op 7 september 2017 plaatsvindt op landgoed Overcinge in Havelte.
De kunstwerken kunnen schilderijen zijn, maar ook gedichten, beelden, foto’s,
keramiek etc.
Exposeren
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.

Eikenprocessierups gezien?
De eikenprocessierups is weer gesignaleerd in Westerveld. Eikenprocessierupsen zitten in veel eikenbomen. U herkent de bomen met eikenprocessierupsen aan de specifieke nesten op de stammen of dikkere takken met dichte
spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Contact met
deze brandharen kan klachten veroorzaken.
Mocht u de eikenprocessierups in uw omgeving zien, neemt u dan contact op
met de gemeente via 14 0521 of mail via www.gemeentewesterveld.nl een
‘melding openbare ruimte’.

Minimabeleid
Bent u inwoner van de gemeente Westerveld, 21 jaar of ouder, woont u
zelfstandig en heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u een
beroep doen op het minimabeleid en mogelijk in aanmerking komen voor:
• een participatiebijdrage van € 168,00 per gezinslid;
• een toeslag van € 168,00 voor ieder kind in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar.
U mag het geld dat u krijgt bijvoorbeeld gebruiken voor:
• De aanschaf van een computer;
• De vervanging van een koelkast, wasmachine of ander duurzaam
gebruiksgoed;
• De kosten van een maaltijdvoorziening;
• De kosten van voortgezet onderwijs of andere scholing;
• De kosten van vervoer of de aanschaf van bijvoorbeeld een (brom)fiets;
• Een bijdrage/lidmaatschap van sportclub of vereniging.
Meer weten
Ga dan naar de website van de IGSD www.igsd-sw.nl, vervolgens naar minimabeleid. Daar vindt u de brochure en het aanvraagformulier. U kunt ook bellen met de IGSD via 0521 - 538 980. De IGSD is op werkdagen bereikbaar van

Dinsdag 27 juni 2017
08.00 tot 17.00 uur. U kunt ook met uw vragen terecht in het gemeentehuis in
Diever op maandag, dinsdag en donderdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur of
bellen met 14 0521.
Hulp bij invullen aanvraagformulier
Wilt u hulp bij het invullen van het aanvraagformulier, neem dan contact op
met het Centraal Meldpunt Vrijwillige Hulp. Het meldpunt is bereikbaar op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur. Het telefoonnummer is
085 - 273 1427 (lokaal tarief). De medewerkers van het Centraal Meldpunt
brengen u dan in contact met een WINsT medewerker van Welzijn MensenWerk.
Aanvragen
Stuurt u het aanvraagformulier ingevuld, ondertekend en voorzien van
bewijsstukken naar de IGSD, Postbus 300, 8330 AH Steenwijk.

RUIMTELIJKE ORDENING
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN

“Dwingeloo, Boterveen 14A”
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht, maken B&W bekend dat met ingang van 29
juni 2017 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever voor iedereen
ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan “Dwingeloo, Boterveen 14A”
met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZBoterveen14A.0002 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan is opgesteld om een agrarisch bouwblok met dienstwoning toe te kennen aan het perceel Boterveen 14A.
Zienswijze: van 29 juni 2017 tot en met 9 augustus 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.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Brinkmarkten in Havelte, wekelijks op de dinsdagen van 18 en 25 juli en op
1, 8, 15 en 22 augustus 2017, zaaknummer 188636. Verkeersmaatregel: op
18 en 25 juli en op 1, 8, 15 en 22 augustus 2017 worden van 10.00 tot 18.00
uur de volgende wegen rondom de Brink te Havelte in beide richtingen
afgesloten voor alle verkeer:
- Dorpsstraat vanaf Piet Soerplein tot kruising Kosterijstraat;
- Meidoornlaan, gedeelte vanaf Eursingerkerkweg tot en met Havelter
Schapendrift;
- Havelter Schapendrift vanaf kruispunt Dorpstraat/Boskampsbrugweg tot
Eursingerkerkweg.
De Dorpsstraat vanaf de Kosterijstraat richting Rijksweg N371 dient altijd
toegankelijk te blijven voor doorgaand verkeer;
• Midzomeravond marathon door Stichting Sport Promotie Diever op 15 juli
2017, zaaknummer 185329;
• Concours Hippique door LR&PC Generaal van den Bosch in het Sterrebos in
Frederiksoord op 15 en 16 juli 2017, zaaknummer 191941;
• Wolmarkt door Wollig Landleven op het Lesturgeonplein te Vledder op
16 juli 2017, zaaknummer 193312.

G E L U I DV E R G U N N I N G

Melding
• Geluidsontheffing voor een besloten feest aan de Rijksweg 23 in Uffelte op
15 juli 2017, zaaknummer 192022

MELDINGEN

Milieumelding
• Dwingeloo, kavel 24 (De Valderse), kadastraal bekend Dwingeloo, sectie
M, nummer 2612, melding Activiteitenbesluit voor het oprichten van een
grondverzet en bestratingsbedrijf, ontvangstdatum 22-03-2017, zaaknummer 200411;
• Dwingeloo, Eemster 41, 7991 PR, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 12-04-2017, zaaknummer 201175;
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 19, 7991 CZ, melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van de inrichting, ontvangstdatum
06-04-2017, zaaknummer 200922;
• Uffelte, Ruinerwoldseweg 5, 7975 PD, melding activiteitenbesluit voor het
oprichten van een hooischuur,

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
27 juni en 11 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 tele•
foonnummer 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

ontvangstdatum 10-03-2017,
zaaknummer 200302.

OMG E VI N GSVE RG U N N I N G

Aangevraagd regulier
• Darp, Ruiterweg 46, 7973 JT,
bouwen, vergroten woonhuis,
ontvangstdatum 19-6-2017, zaaknummer 201208;
• Havelte, Dennenlaan 11 - 17, 7971
AN, bouwen, wijzigen voorgevels
woonhuizen, ontvangstdatum 14
juni 2017, zaaknummer 201044;
• Havelte, Dikkesteenweg 12, 7971
CB, bouwen, plaatsen schuur,
ontvangstdatum 19-6-2017, zaaknummer 201184.

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

