Informatierubriek

Woensdag 11 april 2018

Informatieavond
evenemententerrein

Mantelzorgwaardering

Op maandag 23 april 2018 houdt de gemeente Westerveld een inloop/informatieavond over het evenemententerrein nabij het Kerkpad in Dwingeloo.
Dit wordt gedaan in samenwerking met het ingenieursadviesbureau Sweco
Nederland B.V.
Tussen 19.00 en 21.00 uur ben u van harte welkom in het dorpshuis Over
Entinghe aan de Entingheweg 13 in Dwingeloo. U kunt uw vragen stellen,
maar wij horen ook graag uw suggesties en wensen over (de inrichting van)
dit terrein.

Fotowedstrijd
Het samenwerkingsverband P10 waar gemeente Westerveld lid van is, heeft
een fotowedstrijd uitgeschreven. Hiermee wordt in het jubileumjaar van de
P10 een bijzondere invulling gegeven aan de jaarlijkse Henk Aalderink-prijs.
De maker van de beste plattelandsfoto wint € 2.500,-.
De P10 daagt fotografen uit te laten zien hoe levendig en bruisend het platteland is. De fotograaf die het energieke platteland het best vastlegt, wint. Met
de mooiste inzendingen stelt de P10 een tentoonstelling samen. Inzenden kan
tot 1 mei 2018.
Voorwaarden & aanmelden
De Henk Aalderink-prijs is in het leven geroepen om aan Nederland te laten
zien wat er allemaal op het platteland gebeurt. Dit jaar vult de P10 dit in met
deze fotowedstrijd. De foto’s (in kleur of zwart-wit) moeten aansluiten bij de
doelstelling van de Henk Aalderink-prijs, recent gemaakt zijn en de werkelijkheid zoveel mogelijk benaderen. Iedereen mag meedoen, zowel amateur- als
professionele fotografen. Meer informatie over de fotowedstrijd staat op
www.gemeentewesterveld.nl en www.p-10.nl

Zwerfvuilactie Schoon
Belonen

Mantelzorger bent u als u (langdurig) zorgt voor een partner, familielid,
vriend of kennis. Woont u of woont degene voor wie u zorgt in de gemeente
Westerveld? Dan kunt u vanaf 15 april tot en met 30 mei 2018 een blijk van
waardering aanvragen: de mantelzorgwaardering. Hiermee spreekt de gemeente haar waardering uit voor mantelzorgers, die langdurig zorg bieden
aan iemand die het nodig heeft.
Aanvragen
Mantelzorgers, dus ook jonge mantelzorgers, kunnen de mantelzorgwaardering aanvragen via een aanvraagformulier op de website van Welzijn MensenWerk: www.welzijnmw.nl/waarderingwesterveld. Het aanvraagformulier is
ook telefonisch op te vragen bij het Centraal Meldpunt van Welzijn Mensenwerk, via telefoonnummer 085-2731427.

Westerveld bereikbaar via
WhatsApp
De gemeente Westerveld is vanaf nu bereikbaar via WhatsApp. Via het telefoonnummer 06 11 43 44 05 kunt u uw vraag stellen. We reageren dezelfde
dag op uw bericht. Dit nummer kan alleen gebruikt worden voor WhatsApp.
Telefoontjes naar dit nummer worden niet beantwoord.
Privacy
Via WhatsApp willen we geen privacygevoelige informatie met u delen. Denk
bijvoorbeeld aan persoonsgegevens of uw Burgerservicenummer. Daarom
beantwoorden we via WhatsApp geen vragen waar privacygevoelige informatie voor nodig is. In dat geval zullen we u vragen om op een andere manier
contact op te nemen.

Bekendmakingen
MILIEUMELDINGEN

• Diever, Westerdrift 2 en 4, 7981 LS, melding Activiteitenbesluit voor het
veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 08-11-2017, zaaknummer
217357
• Diever, Westeres 7, 7981 BC, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen
van een inrichting, ontvangstdatum 18-12-2017, zaaknummer 217364

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

In het pilotproject ‘Schoon belonen’ daagt gemeente Westerveld maatschappelijke organisaties uit, een aantal kilometers openbare weg zwerfvuilvrij te
houden en daarmee ‘de clubkas te spekken’. In juni 2017 werden maatschappelijke organisaties opgeroepen deel te nemen aan de pilot en deze oproep
leverde uiteindelijk 10 enthousiaste groepen op. Ze houden gezamenlijk 90
km berm schoon. Vanaf september 2017 zijn de volgende resultaten geboekt:
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Geeuwenbrug

Dorp Darp Busselte en Havelterberg
Brug-es kerk Dwingeloo
Scouting Diever

In september 2018 wordt de actie geëvalueerd. Op dat moment wordt ook
besloten of de actie een vervolg krijgt. Meer informatie over de actie kunt u
vinden op onze website.

Aangevraagd regulier
• Darp, Veleweg 5, 7973 JV, nieuwbouw woonboerderij, ontvangstdatum
23-03-2018, zaaknummer 217590
• Diever, Veentjesweg 7, 7981 BW, kappen van 1 eik, ontvangstdatum
28-03-2018, zaaknummer 217700
• Dwingeloo, Achter de Hoven 5, 7991 AD, kappen van 2 beuken, ontvangstdatum 28-03-2018, zaaknummer 217701
• Dwingeloo, Eemster 41, 7991 PR, vergroten stal, ontvangstdatum 26-03-2018,
zaaknummer 217641
• Havelte, Fazantweg 1, 7971 DJ, realiseren uitrit, ontvangstdatum 25-03-2018,
zaaknummer 217601
Geweigerd regulier
• Vledderveen, Middenweg 1, 8385 GK, kap 1 eik, verzenddatum 11-04-2018,
zaaknummer 215801
Ontwerpvergunning
• Dwingeloo, kadastraal perceel ‘Dwingeloo, M, 2048’ (nabij Lheebroek 18 in
Dwingeloo), verplaatsen en vernieuwen machineberging Boermarke,
verzenddatum 11-4-2018, zaaknummer 203369
Verleend regulier
• Dwingeloo, Eemster 21, 7991 PP, kap 1 kastanje, verzenddatum 11-04-2018,
zaaknummer 215962
• Dwingeloo, W. Jaasmasingel 8, 7991 DA, kap 1 kastanjeboom, verzenddatum
11-04-2018, zaaknummer 216828
• Frederiksoord, Koningin Wilhelminalaan 54, 8382 GD, nieuwbouw schuur,
verzenddatum 11-04-2018, zaaknummer 215823
• Havelte, Raadhuislaan 5, 7971 CT, kap 1 esdoorn, verzenddatum 11-04-2018,
zaaknummer 216073
• Uffelte, Kippenburgweg 6, 7975 PP, kappen 6 bomen, verzenddatum
04-04-2018, zaaknummer 215460
• Uffelte, Linden Erven 2, 7975 AV, kappen 1 eik, verzenddatum 11-04-2018,
zaaknummer 215707
• Uffelte, Rijksweg 2, 7975 RS, kap 1 spar, verzenddatum 11-04-2018,
zaaknummer 215297
• Vledderveen, Middenweg 1, 8385 GK, kappen 1 eik en 1 lariks,
verzenddatum 11-04-2018, zaaknummer 215801
• Wapse, Nieuwland 40, 7983 LB, kap 1 eik, verzenddatum 11-04-2018,
zaaknummer 215322
(vervolg op pagina 2)
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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
Whatsapp: 06 11 43 44 05
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
17 april en 1 mei 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
of via telefoonnummer 050-5011292
(zakelijk nummer). Zij zal met u een
afspraak maken voor een gesprek in
het gemeentehuis in Diever of voor
een huisbezoek.

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 woensdag verschijnt De Westervelder. Deze advertentie van de gemeente is op woensdag te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl
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Bekendmakingen
Vervolg van pagina 1
Verleend uitgebreid
• Wittelte, Stouwe 9, 7986 PG, uitbreiden materiaalloods en
aanplanten houtwal, verzenddatum 11-4-2018, zaaknummer
202736
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

ONTWERP- OMGEVINGSVERGUNNING

Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van
geen bedenkingen

Middenweg 15 en Lange Wandenweg 2 Vledder
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) – zaaknummer
210045
Op 16 november 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning
binnengekomen voor het wijzigen van het gebruik van beide
groepsaccommodaties naar wonen aan Middenweg 15 en
Lange Wandenweg 2 in Vledder.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld
maken op grond van artikel 3.10 Wabo bekend dat zij voornemens zijn de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning zal worden verleend voor de activiteit ‘handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Burgemeester en
wethouders overwegen op grond van artikel 2.1, lid 1, onder c
J° artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te verlenen.

Inzage: De ontwerp-omgevingsvergunning, de ontwerp
verklaring van geen bedenkingen en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen in verband hiermee ter inzage van
12 april t/m 23 mei 2018 in het gemeentehuis van Diever. U
kunt de ontwerpvergunning, de ontwerp verklaring van geen
bedenkingen en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal
inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via
telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende
zaaknummer daarbij te vermelden.
Zienswijze: Gedurende de periode van ter inzagelegging kan
een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970
AB Havelte onder vermelding van het zaaknummer 201023.
Na telefonische afspraak kunnen zienswijzen gedurende deze
termijn ook mondeling naar voren gebracht worden.

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

