Informatierubriek

Ruimtelijke ordening
B E S T E M M I N G S P L A N ‘ D W I N G E L O O,
A L D I VA L D E R S E W E G ’.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het besluit ruimtelijke ordening en artikel
3:12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor de locatie
gelegen op hoek Valderseweg-Weverslaan, naast de brandweerkazerne, te
Dwingeloo.
Het voorontwerp-bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van een nieuw
pand (winkel) daarop, door de Aldi, mogelijk te maken. De geldende bestemming ‘Groenvoorzieningen’ moet worden gewijzigd in ‘Detailhandel’.
Ter inzage: van 20 juni tot 1 augustus 2017.
Waar: in het gemeentehuis.
Digitaal: het plan is in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Reactie: gedurende de terinzagetermijn kan een ieder een inspraakreactie
indienen bij het college van burgemeester wethouders, Postbus 50, 7970 AB
Havelte. Wilt u daarbij het volgende zaaknummer vermelden: 190738.
Bij een schriftelijke reactie kan desgewenst gebruik worden gemaakt van een
inspraakformulier. Voor het indienen van een mondelinge reactie dient een
afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.
Inloopbijeenkomst
Voorafgaand aan de inspraakprocedure wordt op maandag 19 juni a.s. in
cultureel centrum Over Entinghe, een algemene inloopbijeenkomst gehouden. Tussen 20.00 en 22.00 uur is een ieder van harte welkom, om langs te
komen. Zowel Aldi BV als gemeente Westerveld zijn vertegenwoordigd voor
het geven van informatie en het beantwoorden van vragen.

Informatiebijeenkomst
zonne-energie
Op dinsdag 20 juni 2017 komt de campagnekaravaan van ‘Zon zoekt Drent’
weer naar Westerveld. In het Dingspilhuus in Diever kunt u op 20 juni vanaf
19.30 uur terecht voor informatie over: zonne-energie, zonnepanelen, zonneboilers, de zonnelening, de zonkaart et cetera. Voor al uw vragen kunt u
terecht bij de medewerkers van het Drents Energieloket én bij lokale bedrijven die zonnepanelen en zonneboilers kunnen leveren.
Meer informatie: www.zonzoektdrent.nl

Tegemoetkoming
zorgkosten 2017
Gemeente Westerveld heeft een regeling tegemoetkoming zorgkosten om
inwoners met een chronisch ziekte en/of beperking met hoge zorgkosten en
een beperkt gezinsinkomen te ondersteunen. De tegemoetkoming zorgkosten in Westerveld bestaat uit twee tegemoetkomingen, die u kunt aanvragen
als u voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Eerste tegemoetkoming
U komt in aanmerking voor de eerste tegemoetkoming van € 100,- wanneer u
voldoet aan de volgende voorwaarden:
- u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Westerveld en bent 18
jaar of ouder;
- uw gezinsinkomen is niet hoger dan 120% van het Wettelijk minimumloon
die op u van toepassing is;
- u heeft in 2016 het volledig eigen risico van de zorgverzekering benut.
Tweede tegemoetkoming
U komt in aanmerking voor een extra tegemoetkoming van € 200,- wanneer u
voldoet aan de volgende voorwaarden:
- u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Westerveld, u bent 18 jaar
of ouder en voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld bij de eerste tegemoetkoming en u heeft een chronische ziekte of beperking ;
- u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Westerveld, u bent jonger dan 18 jaar, het gezinsinkomen is niet hoger dan 120% van het wettelijk
minimumloon en u heeft een chronische ziekte of beperking.
Criteria chronische ziekte of beperking
Bent u chronisch ziek of heeft u een beperking? Dan kunt u de extra tegemoetkoming aanvragen als u voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:
- u heeft een aandoening zonder uitzicht op volledig herstel en met een relatief lange ziekteduur (minstens negen maanden);
- u heeft een ziekte, die minstens negen maanden behandeld moet worden;
- u moet langdurig (minstens negen maanden) een beroep doen op hulp of
ondersteuning.
Bewijsstukken
Bij uw aanvraag dient u bewijsstukken aan te leveren omtrent uw inkomen,
benutten van eigen risico en verklaring chronisch zieken en gehandicapten.

Dinsdag 13 juni 2017
Aanvragen
U kunt de tegemoetkoming zorgkosten voor uzelf, uw partner of uw kind
aanvragen. Het aanvraagformulier staat op www.gemeentewesterveld.nl/tegemoetkomingzorgkosten of kunt u ophalen bij de balie in het gemeentehuis
in Diever. Bij uw aanvraag dient u bewijsstukken aan te leveren omtrent uw
inkomen, benutten van eigen risico en verklaring chronisch zieken en gehandicapten. U kunt het aanvraagformulier tot uiterlijk 1 oktober 2017 inleveren
per post, via info@gemeentewesterveld.nl of bij de balie in het gemeentehuis.
Meer informatie: www.gemeentewesterveld.nl/tegemoetkomingzorgkosten

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 08.00 tot 17.00 uur. U kunt ook met uw vragen terecht in het gemeentehuis in Diever op 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.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Oldtimerdag door Ondernemersvereniging Diever in Diever op 8 juli 2017,
zaaknummer 189793 Verkeersbesluit: op 8 juli 2017 worden in Diever de
volgende wegen in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer: de
Hoofdstraat (vanaf Achterstraat tot en met het ‘t Keernpunt, nummer 48),
Peperstraat en de Brink;
• Braderie in Dieversluis op 25 juni 2017;
• Haringparty bij Hoveniersbedrijf Harrie Boerhof in Dwingeloo op 16 juni
2017, zaaknummer 195853;
• Concours hippique door LR&PC Diever bij de Wapserveenseweg in Wittelte
op 8 juli 2017, zaaknummer 200032 Verkeersmaatregel: op 8 juli 2017 wordt
van 07.00 tot 20.00 uur op de Wapserveenseweg (ter hoogte van nummer
15 tot 28), tussen de Aaweg en de Steenwijkerweg te Wittelte een snelheidsbeperking tot een maximum van 30 km/uur ingesteld.

MELDINGEN

Melding
• Toertocht met oude tractoren vanaf De Tippe in Vledder op 1 juli 2017,
zaaknummer 189474

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Leggeloo 55, 7991 PZ, bouwen, tijdelijk plaatsen stacaravan en
tuinhuis gedurende verbouw woning, ontvangstdatum 04-06-2017,
zaaknummer 2000554
• Havelte, Dennenlaan 11, 7971 AN, bouwen, houten borstwering kozijn
vervangen door steen, ontvangstdatum 30-05-2017, zaaknummer 200391
• Nijensleek, Dwarsweg 14, 8383 EP, kappen, diverse bomen, ontvangstdatum
02-06-2017, zaaknummer 200542
• Wateren, Wateren 28, 8438 SB, bouwen, recreatieappartementen in
bestaande schuur, ontvangstdatum 05-06-2017, zaaknummer 200566
Verleend regulier
• Nijensleek, Moersberger Erven 8, 8383 EA, bouwen, vergroten bedrijfspand,
verzenddatum 13-06-2017, zaaknummer 198782

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
13 en 27 juni 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

• Nijensleek, ter hoogte van Schoolweg 5, 8383 EL, kap 1 linde, verzenddatum 13-06-2017, zaaknummer
191081
• Vledder, Oosterkamp 15, 8381 BV,
aanleggen 2e uitweg, verzenddatum 13-06-2017, zaaknummer
191564
Verlenging beslistermijn
• Heuring 8 Dwingeloo, 7991 EH, bouwen, uitbreiden woning, verzenddatum 1-6-2017, zaaknummer
193797

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

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

