Informatierubriek

Stimulering Meerdaagse
Toeristische Evenementen
Gemeente Westerveld kent de subsidieregeling ‘stimulering meerdaagse toeristische evenementen’. Deze regeling is ingesteld om (evenementen)organisaties te stimuleren om nieuwe of vernieuwende meerdaagse evenementen
te organiseren die bijdragen aan het verhogen van het aantal overnachtingen
en de bestedingen in de gemeente Westerveld. Dit kunnen ook meerdaagse of
eendaagse internationale wedstrijden of Nederlandse Kampioenschappen zijn.
Organisaties die in 2019 voor een subsidiebijdrage in aanmerking willen
komen kunnen hun plannen en begroting indienen bij de gemeente Westerveld. Meer informatie is te vinden op de website: www.gemeentewesterveld.
nl/stimuleringevenementen

Snoeiafval
GRATIS STORTEN
In oktober en november wordt het Afvalbrengstation in Havelte weer een
aantal ochtenden extra opengesteld, speciaal voor het storten van snoeiafval
(takken). Inwoners van Westerveld kunnen dan kosteloos snoeiafval (takken)
afleveren. Normaalgesproken geldt voor het storten van snoeiafval een tarief
van € 0,05 per kilo en een minimumbedrag van € 0,25. Het gaat om de volgende ochtenden in oktober en november 2018, van 08.30 tot 11.30 uur:
• donderdag 18 oktober en vrijdag 19 oktober
• donderdag 25 oktober en vrijdag 26 oktober
• donderdag 1 november en vrijdag 2 november
• donderdag 8 november en vrijdag 9 november
• donderdag 15 november en vrijdag 16 november
• donderdag 22 november en vrijdag 23 november
Spelregels: het afvalbrengstation is op deze data extra geopend van 08.30 tot
11.30 uur uitsluitend voor het innemen van snoeiafval (takken). Brengers van
snoeiafval moeten in bezit zijn van een toegangspas van het afvalbrengstation en deze ter plaatse tonen. Alleen snoeihout kan tijdens de speciale actie
gratis gestort worden (en geen ander (groen)afval).
SNOEIAFVALROUTE
Daarnaast rijdt de gemeente twee keer per jaar een ‘snoeiafvalroute’ voor het
ophalen van snoeiafval. De route wordt dit jaar nog gereden op donderdag
8 november 2018. Voor het laten ophalen van snoeiafval worden kosten in
rekening gebracht én is vooraf aanmelding noodzakelijk. Komende donderdag 8 november hebben inwoners van Westerveld dus de keus: zelf kosteloos
brengen of tegen betaling laten halen.
Spelregels snoeiafvalroute
• Aanmelden van snoeiafval is noodzakelijk en kan tot vrijdag 2 november via
het digitale formulier op www.gemeentewesterveld.nl/snoeiafval of telefoonnummer 14 0521
• de kosten voor het inzamelen van snoeiafval zijn € 10,- per aanmelding (de
factuur wordt achteraf gestuurd)
• er mag maximaal 2 m3 aangeboden worden
• het snoeiafval moet hanteerbaar en gebundeld aangeboden worden
• vanaf 07.00 uur wordt er ingezameld en moet het aangemelde snoeiafval
aan de weg liggen
• wanneer snoeiafval aangemeld wordt, maar er wordt uiteindelijk geen snoeiafval aangeboden op de inzameldag, dan wordt er toch € 10,- in rekening
gebracht.

Woensdag 10 oktober 2018
2018, zaaknummer 227497
• Nijensleek, Hoofdweg 74, 8383 EH, aanleg uitrit, ontvangstdatum 28-092018, zaaknummer 227720
• Vledder, ter hoogte van Bosbouwkamp 1, 8381 AG, kap 1 eik, ontvangstdatum 02-10-2018, zaaknummer 227890
• Vledder, Scheperskamp 39, 8381 AP, kap kastanjeboom, ontvangstdatum
25-09-2018, zaaknummer 227408
• Wapse, Ten Darperweg 14, 7983 KM, vervangen en isoleren dak, ontvangstdatum 27-09-2018, zaaknummer 227617
Ontwerpvergunning
• Dwingeloo, Westeinde 9, 7991 RS, ontwerpbesluit heeft betrekking op het
uitbreiden en wijzigen van een bestaand veehouderijbedrijf, verzenddatum 10-10-2018, zaaknummer 218528
Verleend regulier
• Diever, ter hoogte van Kalteren 21, 7981 LR, kap 1 beuk, verzenddatum 1010-2018, zaaknummer 225862
• Dwingeloo, ter hoogte van Lhee 7a, 7991 PE, kap 1 eik, verzenddatum 1010-2018, zaaknummer 225863
• Dwingeloo, ter hoogte van Lhee 21, 7991 PG, kap 1 eik, verzenddatum 1010-2018, zaaknummer 225932
• Vledder, ter hoogte van De Bree 35, 8381 BS, kap 3 lindebomen, verzenddatum 10-10-2018, zaaknummer 224953
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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

B&W maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid sub a
onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door middel van
een uitgebreide voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning (verzonden 10 oktober 2018) hebben verleend voor het wijzigen van het gebruik
van de woning Groningerweg 5 te Diever van recreatief naar regulier wonen
(zaaknummer 215071) met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509AFWGr
oningerwg5-0002. De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten
‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.
De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien gedurende openingstijden. Of digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De vergunning is ten opzichte
van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.
Beroep: tegen de omgevingsvergunning kan vanaf 11 oktober 2018 tot en
met 21 november 2018 beroep worden ingesteld door een belanghebbende
die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar
zienswijze tegen de ontwerpvergunning kenbaar te maken.
De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep wordt ingesteld en een verzoek om een voorlopige
voorziening is ingediend. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank
Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank.

RUIMTELIJKE ORDENING

Bekendmakingen
VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

•	Dwingeloo, Brink 30-31, Oktoberfest op 7 oktober 2018 van 16.30 uur tot
22.00 uur, verzenddatum 02-10-2018, zaaknummer 227820
•	Dwingeloo centrum en Dwingelderveld, MCD-run (acceptatie melding
5-jarenvergunning) op 7 oktober van 10.00-16.00 uur, verzenddatum 2809-2018, zaaknummer 223452
•	Dwingeloo, in en rond de Brink, Dwingelermarkt (acceptatie melding
5-jarenvergunning) op 8 oktober van 9.00-17.00 uur, verzenddatum 03-102018, zaaknummer 226990
•	Dwingeloo, Oude Hoogeveensedijk 4, open dag van Astron en Camras 6
oktober 2018 van 12.30 uur tot 16.30 uur, verzenddatum 02-10-2018, zaaknummer 224219
•	Havelte, Ruiterweg 5, Parel van Drenthe ATB toertocht, 13 oktober 2018 van
9.00 uur tot 13.00 uur in en om Havelte-West en Oost, met start en finish bij
camping Mooi Oavelt, verzenddatum 02-10-2018, zaaknummer 224972

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd regulier
• Darp, Rijksweg A32, pomp 1, 7973 KT, wijzigen bestaande handelsreclame:
plaatsen MID prijzenbord, ontvangstdatum 24-09-2018, zaaknummer
227301
• Diever, Brink 5, 7981 BZ, kap 2 monumentale beuken, ontvangstdatum 0110-2018, zaaknummer 227770
• Dwingeloo, Lhee 76, 7991 PJ, aanpassen vijver, ontvangstdatum 26-09-

B E S T E M M I N G S P L A N N E N ‘ WA P S E R V E E N - B U T E N W E G 1’, ‘ H AV E LT E - E U R S I N G E R L A A N 5A’ E N
‘ WA P S E - R O L L E S T R A AT 37 ’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken B&W
bekend dat de gemeenteraad op 25 september 2018 heeft besloten de bestemmingsplannen ‘Wapserveen-Butenweg 1’, ‘Havelte-Eursingerlaan 5a’ en
‘Wapse-Rollestraat 37’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.579PHZButenweg1
WPV-0002, NL.IMRO.1701.0000BP000000000580-0002 en NL.IMRO.1701.000
0BP000000000581-0002 ongewijzigd vast te stellen. Deze bestemmingsplannen voorzien in de reparatie van de vorige bestemmingsplannen voor deze
percelen, die ten onrechte werden overschreven.
Ter inzage: het raadsbesluit en de bestemmingsplannen met bijbehorende
stukken liggen met ingang van 11 oktober 2018 gedurende zes weken in het
gemeentehuis in Diever ter inzage. De vastgestelde bestemmingsplannen zijn
ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: vanaf 11 oktober 2018 tot en met 21 november 2018 kan beroep
worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn of haar zienswijze kenbaar te maken.
Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Voorlopige voorziening: 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

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
Whatsapp: 06 11 43 44 05
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
16 en 30 oktober 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.
Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in
het gemeentehuis
Woensdag van 09.00 - 12.00 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

Afvalbewaarkrant

Verderop in deze krant vindt u de
afvalbewaarkrant.

A

Kennisgeving
anterieure
overeenkomst
over grondexploitatie op
grond van
artikel 6.24 lid
3 Wet

Het college van B&W maakt
bekend dat zij op 19 september
2018 een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24
Wet ruimtelijke ordening heeft
gesloten met Fame Dwingeloo.
De overeenkomst is gericht op het
toevoegen van een woning ten
behoeve van permanente bewoning aan Kerkpad 1 te Dwingeloo.
Een zakelijke beschrijving van de
overeenkomst ligt met ingang
van 11 oktober 2018 gedurende
zes weken in het gemeentehuis
in Diever ter inzage De zakelijke
beschrijving van de overeenkomst
is gedurende openingstijden in te
zien bij de publieksbalie van het
gemeentehuis in Diever.

Op woensdag verschijnt De Westervelder. Deze advertentie van de gemeente is op woensdag te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl

(vervolg op pagina 2)

Informatierubriek
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden verzocht om een voorlopige
voorziening. Als binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter
van de afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.

Woensdag 10 oktober 2018
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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.

VA S T G E S T E L D W I J Z I G I N G S P L A N ‘ O L D E N D I E V E R 11 D I E V E R ’

VA S T G E S T E L D W I J Z I G I N G S P L A N ‘ O L D E N D I E V E R 11
DIEVER’

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken B&W bekend dat zij op 25
september 2018 het wijzigingsplan ‘Oldendiever 11 Diever’ ongewijzigd hebben vastgesteld.
Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen-voormalige boerderijpanden.’
Ter inzage: het wijzigingsplan met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPOldendiever11-0002
ligt met ingang van 11 oktober 2018 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever ter
inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: vanaf 11 oktober 2018 tot en met 21 november 2018 kan beroep worden ingesteld
door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om
zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te maken.
Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 226414 vermelden.
Voorlopige voorziening: het besluit tot het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de
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