Informatierubriek

Ruimtelijke ordening

VA S T S T E L L I N G B E S T E M M I N G S P L A N
‘ PA R T I Ë L E H E R Z I E N I N G K L E I N E K E R N E N ,
WONINGBOUW ZORGVLIED’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 29 mei 2018 heeft
besloten het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Kleine Kernen, woningbouw Zorgvlied’ ongewijzigd vast te stellen.
Het vastgestelde digitale plan heeft de identificatiecode NL.IMRO.1701.PhzKKZorgvlied2009-0003.
Het bestemmingsplan voorziet in woningbouw aan de Meester Onsteestraat.
Op grond van het geldende bestemmingsplan mogen zes vrijstaande en
zes halfvrijstaande woningen worden gebouwd. Dit aantal wordt verhoogd
naar 15. De eerste fase bestaat uit het realiseren van negen woningen aan de
zijde van de Dorpsstraat. Het gaat hierbij in eerste instantie om vijf aaneengebouwde woningen en vier twee-onder-één-kapwoningen. Er mogen ook
negen aaneengebouwde woningen, verdeeld over twee blokken, gebouwd
worden. In de tweede fase gaat het om zes woningen aan de zijde van het
buitengebied, woningtypen vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen.
Het concrete bouwplan voor fase twee is nog onbekend. In de regels van het
bestemmingsplan is opgenomen dat zes bouwpercelen uit fase 1 uitgegeven
moeten zijn, voordat fase 2 mag worden ontwikkeld.
Ter inzage: het raadsbesluit, bestemmingsplan met bijbehorende stukken
liggen met ingang van 14 juni 2018 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is
ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: vanaf 14 juni tot en met 25 juli 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 ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken.
Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag bij correspondentie het
zaaknummer 221172 vermelden.
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 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.

Westerveld zomerMOVES
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en heb je zin in een leuke middag met sport en
spel in en rond het zwembad? Geef je dan op voor Westerveld zomerMOVES!
Dit wordt in elk zwembad in de gemeente Westerveld georganiseerd:
• woensdag 20 juni van 15.00 tot 17.00 uur in zwembad De Paasbergen in
Dwingeloo
• woensdag 27 juni van 15.00 tot 17.00 uur in Bosbad Vledder
• woensdag 4 juli van 14.00 tot 16.00 uur in zwembad De Klerkvlekken in
Havelte
Abonnementhouders van het zwembad kunnen gratis meedoen, andere
deelnemers betalen een speciaal tarief van € 3,-. Zwemdiploma niet verplicht.
Wil je mee te doen? Mail dan naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl

ZomerOndernemer
De gemeenten Meppel, Steenwijkerland, Staphorst en Westerveld doen gezamenlijk mee aan het project ZomerOndernemer.
Ben jij tussen de 15 en 22 jaar en heb je een idee om een eigen bedrijf te
starten? Doe dan mee! In zes weken start je onder professionele begeleiding
je eigen bedrijf.

Woensdag 13 juni 2018
Deelname aan het project is gratis en er is plaats voor 30 deelnemers.
Wat je nodig hebt, is een idee voor een bedrijf en motivatie. Het project start
op 24 juli 2018. Meer informatie vind je op www.zomerondernemer.nl

Eikenprocessierupsen
Ieder jaar, van ongeveer mei tot en met september, bestaat de kans dat de
eikenprocessierups in de gemeente wordt aangetroffen. De rups verspreidt
brandharen die bij mensen en dieren irritaties kunnen geven. Als u eikenprocessierupsen ontdekt in de openbare ruimte, meld dit dan bij de gemeente.
Contact met de eikenprocessierups kan voor gezondheidsklachten zorgen.
Informatie over gezondheidsklachten door de eikenprocessierups vindt u bij
de GGD Drenthe.

Bekendmakingen
VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

• Dwingeloo, Anserpad 2, Dwingel Beachtoernooi op zaterdag 23 en zondag
24 juni 2018, evenementenvergunning, zaaknummer 219836
• Frederiksoord, Majoor van Swietenlaan 1b, Opening Into Nature,
evenementenvergunning 6 juni 2018, zaaknummer 219523

MILIEUMELDINGEN

• Havelte, Oeveraseweg 13, 7971 PA, melding Activiteitenbesluit milieubeheer
voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 23-03-2018,
zaaknummer 221034
• Wapse, Brinkstede 2, 7983 KT, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 22-03-2018, zaaknummer 221037
• Wittelte, Wittelterweg 14a, 7986 PK, melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een inrichting (grond, riool en straatwerk),
ontvangstdatum 12-12-2017, zaaknummer 221017

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Hoofdstraat 64a, 7981 AB, vervangen raamkozijn door deurkozijn,
ontvangstdatum 02-06-2018, zaaknummer 220970
• Dwingeloo, De Weijert 6, 7991 BP, verbouw woonboerderij en bijgebouw,
ontvangstdatum 30-05-2018, zaaknummer 220839
• Dwingeloo, Leggeloo 21, 7991 PW, tijdelijk plaatsen reclamebord, ontvangstdatum 31-05-2018, zaaknummer 220894
• Frederiksoord, sectie H, nummer 2085, plaatsen 21 stalen frames in
Frederiksoord, Vledder, Wilhelminaoord en omgeving, ontvangstdatum
31-05-2018, zaaknummer 220909
• Havelte, Jan Harmskamp 25, 7971 CD, uitbreiden woning, ontvangstdatum
29-05-2018, zaaknummer 220780
Verleend regulier
• Diever, Acht Boerijen 23 en 25, 7981 EK, nieuwbouw 2 onder 1 kap woningen,
verzenddatum 13-06-2018, zaaknummer 219132
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan 11e (sectie K., nr. 1789,
8384 EA, bouw woning, verzenddatum 13-06-2018, zaaknummer 219765
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
Whatsapp: 06 11 43 44 05
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
26 juni en 10 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 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

Vacatures
Gemeente Westerveld
is op zoek naar een

Bedrijfscontactfunctionaris
Zie voor meer informatie over
deze functies op
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

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

