Informatierubriek

Gebiedssafari voor
(recreatie)ondernemers
Op woensdag 7 februari 2018 organiseren de gemeenten Westerveld en
De Wolden, samen met buurgemeenten en toeristische organisaties, een
gebiedssafari! Doel van de safari is: de regio beter te leren kennen als een
vakantiebestemming voor gasten met interesse in cultuurhistorie en natuur.
Daarnaast is er volop gelegenheid om te netwerken. De Gebiedssafari is van
12.30 tot circa 19.30 uur. De safaribus vertrekt vanuit Diever en rijdt vervolgens naar Appelscha, Dieverbrug, Ruinen, Meppel, Baarlo, Frederiksoord,
Vledder en terug naar Diever.
Onze regio vertelt ‘Het verhaal van Nederland’
Zuidwest-Drenthe en de aangrenzende gebieden in Overijssel, Fryslân en de
Noordoostpolder hebben een landschap waarin het ontstaan van Nederland
zichtbaar is. Het gebied is een aantrekkelijke bestemming voor vakantie of
dagje uit voor liefhebbers van cultuurhistorie en natuur. Er zijn Nationale
Parken, hunebedden, de Maatschappij van Weldadigheid, grafheuvels,
schaapskuddes met een herder, uitgestrekte heidevelden, prachtige brink- en
esdorpen en een overgang van het oude naar het nieuwe land. Tijdens de
safari komt dit bijzondere verhaal van de regio aan bod. Meer informatie over
het programma staat op www.gemeentewesterveld.nl
Aanmelden: deelname is gratis. Graag vooraf uw komst melden vanwege de
reservering van de bus en de catering. Dit kan tot en met 31 januari 2018 in
een e-mail naar info@gemeentewesterveld.nl

Klachtenregeling
aanbesteden
In de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 december 2017 is
de ‘Klachtenregeling aanbesteden’ vastgesteld. Bij een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat er tussen gemeente en ondernemers ontevredenheid ontstaat over hoe er door partijen gehandeld wordt. Dit kan leiden
tot een klacht. Met deze klachtenregeling wordt een snelle en laagdrempelige
manier geboden om tijdens een aanbestedingsprocedure klachten te behandelen.
Het besluit treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.
Inzage: het besluit is te raadplegen via www.overheid.nl.

Vacatures
De gemeente Westerveld is op zoek naar een

Technisch beheerder ICT
en een

ervaren allround beleidsmedewerker
grondzaken & vastgoed
Bent u de nieuwe medewerker die wij zoeken?
Of kent u iemand waarvan u denkt dat hij of zij geknipt is voor
een van de functies? Reageren kan tot resp. 16 en 15 januari 2018.
Meer informatie staat op onze website:
www.gemeentewesterveld.nl/vacatures

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

Dinsdag 2 januari 2018

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

Grofvuilroute
Donderdag 1 februari 2018 wordt de grofvuilroute gereden. Wie die dag grof
huishoudelijk afval wil laten ophalen, moet dit vooraf aangemeld hebben bij
de gemeente. Aanmelden kan tot en met donderdag 25 januari 2018 via het
digitale formulier op www.gemeentewesterveld.nl en telefonisch (14 0521) .
Aan het laten ophalen van het grofvuil zijn kosten verbonden: € 10,- per halve
m3. U krijgt hiervoor achteraf een nota thuisgestuurd. Zie voor meer ´spelregels´ en ophaaldata www.gemeentewesterveld.nl

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Verleend regulier
• Dwingeloo, ter hoogte van Batingheweg 6, 7991 CN, kap 1 eik, verzenddatum 04-01-2018, zaaknummer 208265
• Dwingeloo, ter hoogte van De Weiden 14, 7991 BE, kappen 1 berk, verzenddatum 04-01-2018, zaaknummer 208263
• Dwingeloo, ter hoogte van Kibbelstuk 12, 7991 EE, kappen 1 lijsterbes,
verzenddatum 04-01-2018, zaaknummer 208264
• Dwingeloo, ter hoogte van Lheebroek 8 tot 25, 7991 PL, kappen 3 bomen:
eik en kastanje, verzenddatum 04-01-2018, zaaknummer 208259
• Dwingeloo, ter hoogte van Tolweg 1 t/m 23, 7991 TD, kappen 1 eik en 3
essen, verzenddatum 04-01-2018, zaaknummer 208266
• Dwingeloo, ter hoogte van Valderseweg 9, 7991 BC, kap 1 eik, verzenddatum
04-01-2018, zaaknummer 208258
• Dwingeloo, ter hoogte van Westrupsingel 13 t/m 37, 7991 BH, kappen 3
lindebomen en 1 Gleditsia, verzenddatum 04-01-2018, zaaknummer 208260
• Dwingeloo, ter hoogte van Weverslaan 13 t/m 17, 7991 BN, kappen 1 eik en
2 berken, verzenddatum 04-01-2018, zaaknummer 208262
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

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.
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

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

