Informatierubriek

Bespaarmarkt
Op donderdagavond 22 februari 2018 zijn de deuren van het gemeentehuis
in Diever geopend voor de Bespaarmarkt. Deze markt wordt georganiseerd
door de gemeente Westerveld en het Drents Energieloket. De Bespaarmarkt
is vanaf 19.30 uur. Op de Bespaarmarkt staan isolatie, energiebesparing en
duurzaam wonen centraal. De Bespaarmarkt is uiteraard gratis toegankelijk.
Waar dient u rekening mee te houden als u aan de slag gaat met vloer-,
bodem-, gevel-, dakisolatie- en/of isolerende beglazing? Wanneer en hoe kunt
u omschakelen naar een warmtepomp of zonneboiler? Wat zijn nu de belangrijke vragen die u een isolatiebedrijf, aannemer of installateur kunt stellen?
En welke financiële mogelijkheden zijn er om de maatregelen te realiseren?
Op deze vragen en meer kunt u antwoord krijgen tijdens de presentaties
en op de ‘bedrijvenmarkt’. Op de markt staan bedrijven uit de regio, op het
gebied van isolatie (bodem, vloer, gevel, dak en beglazing) en duurzame
verwarming om u te voorzien van advies.
Woningcheck
Nu alvast weten waarmee u energie kunt besparen in ue woning? Doe dan de
woningcheck op www.verbeteruwhuis.nl/drents-energieloket. Voor meer informatie en vragen kunt u terecht op de website van het Drents Energieloket:
www.drentsenergieloket.nl

Bomenkap Piet Soerplein
In februari 2018 start de gemeente met de eerste werkzaamheden rondom
het Piet Soerplein. Daar wordt een groot deel van de bomen gekapt. Uit onderzoek naar de bomen op het Piet Soerplein blijkt dat het grootste deel van
de bomen in zeer slechte conditie verkeert. In het plan voor de herinrichting
is daarom ingezet op het vervangen van een groot deel van de bomen door
nieuwe exemplaren. Het kappen van de bomen is een eerste aanzet voor het
opknappen van het Piet Soerplein. Een breed gedragen plan dat op initiatief
van het dorp tot stand is gekomen.
Vier van de te kappen bomen blijven tijdelijk staan. Na onderzoek is gebleken
dat het plein deel uitmaakt van een route voor vleermuizen. Daarom is het
wettelijk verplicht om hier maatregelen voor te nemen. Om deze mogelijke
vleermuisroute tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet te verstoren, blijven vier bomen tijdelijk staan. Deze bomen worden in oktober gekapt
en direct vervangen door nieuwe bomen.
Begin maart vindt, samen met de dorpsgemeenschap, de officiële aftrap van
de werkzaamheden plaats.

Ontmoeting
‘Westerveld inclusief’
Heeft u zich weleens afgevraagd hoe iemand met een beperking boodschappen doet? Vraagt u zich wel eens af hoe u mensen met een beperking in de
maatschappij kunt ondersteunen?
Graag nodigen we u uit voor een ontmoeting met het thema ‘Westerveld
Inclusief’ op maandag 19 maart 2018.
Tijdens deze avond kunt u informatie krijgen over meedoen in de samenleving. Thema’s zoals de aankomende verkiezingen, werken, wonen en digitale toegankelijkheid komen aan bod. Naast een informatieve avond, staat
deze avond in het teken van netwerken. De vraag die hierbij centraal staat is:
Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen?
Het belooft een interactieve avond te worden waarbij u bijvoorbeeld antwoord kunt krijgen op vragen als: Wat kan ik zelf doen om mensen met een
beperking mee te laten doen? Of: Waar lopen mensen met een beperking
tegenaan?
Programma en aanmelden
De ontmoeting is ’inclusief’ dus iedereen is welkom! De ontmoeting is in Stad
& Esch, Westeres 7 in Diever. Vanaf 18.45 uur is de inloop, het programma
begint om 19.00 uur en eindigt om 21.30 uur.
Het programma voor de avond ontvangt u nadat u zich heeft aangemeld.
U kunt zich aanmelden via de website van de gemeente Westerveld,
www.gemeentewesterveld.nl
We kijken ernaar uit u op deze avond te ontmoeten.

Snoeiafval en grofvuil
S N O E I A F VA L L AT E N O P H A L E N

Op donderdag 8 maart 2018 wordt een snoeiafvalroute gereden. Wanneer u
snoeiafval wilt laten ophalen, moet dit vooraf aangemeld zijn. Aanmelden kan
tot vrijdag 2 maart via het digitale formulier op www.gemeentewesterveld.nl/
snoeiafval (of telefonisch, nummer 14 0521). De kosten voor het inzamelen zijn
€ 10,- per aanmelding.
Spelregels snoeiafvalroute
• Aangeboden snoeiafval moet vooraf aangemeld zijn via het digitale formulier op de site of telefoonnummer 14 0521;

Woensdag 14 februari 2018
• maximaal 2 m3 aan te bieden;
• het snoeiafval moet hanteerbaar en gebundeld zijn;
• vanaf 07.00 uur wordt ingezameld en moet het aangemelde snoeiafval aan
de weg liggen;
• wanneer aangemeld snoeiafval uiteindelijk niet wordt aangeboden op de
inzameldag, brengt de gemeente toch € 10,- in rekening.

S N O E I A F VA L G R AT I S S T O R T E N

Inwoners van Westerveld kunnen een aantal weken op donderdag- en vrijdagochtend kosteloos snoeiafval (takken) afleveren op het afvalbrengstation
in Havelte. Normaalgesproken moet voor het storten van snoeiafval betaald
worden. Het gaat om de volgende ochtenden:
- donderdag 22 februari en vrijdag 23 februari
- donderdag 1 maart en vrijdag 2 maart
- donderdag 8 maart en vrijdag 9 maart
- donderdag 15 maart en vrijdag 16 maart
- donderdag 22 maart en vrijdag 23 maart
- donderdag 29 maart en vrijdag 30 maart
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).

GROFVUILROUTE

Donderdag 5 april 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 29 maart 2018 via het
digitale formulier op www.gemeentewesterveld.nl/grofvuil 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
MILIEUMELDING

• Diever, De Wijert 59, 7981 AH, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 02-11-2017, zaaknummer 214118

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd regulier
• Diever, Kruisstraat 2, 7981 AR, verbouw rijksmonumentale boerderij voor
tandartsenpraktijk, ontvangstdatum 29-01-2018, zaaknummer 214549
• Doldersum, Huenderweg 20, sectie G, nr. 910, plaatsen zonnepanelen,
ontvangstdatum 01-02-2018, zaaknummer 214764
• Dwingeloo, Batingheweg 6, 7991 CN, aanpassen rijksmonumentale tuin
van landgoed Batinghe, ontvangstdatum 04-02-2018, zaaknummer 214974
• Dwingeloo, Lhee 79a, 7991 PJ, tijdelijk plaatsen chalet, ontvangstdatum
01-02-2018, zaaknummer 214754
• Frederiksoord, Majoor van Swietenlaan 6, 8382 CG, kappen van 2 fijnsparren,
ontvangstdatum 27-01-2018, zaaknummer 214497
• Uffelte, Nieuwlandenweg 1, 7975 PA, kappen van 1 es, ontvangstdatum
31-01-2018, zaaknummer 214726
• Wapserveen, Oosteinde 7, 8351 HA, kappen van een boom, ontvangstdatum
26-01-2018, zaaknummer 214495
• Wapserveen, Schipslootweg 6, 8351 HV, kappen van 1 eik, 1 beuk en 1 berk,
ontvangstdatum 29-01-2018, zaaknummer 214536
• Wittelte, Rijksweg 70, 7986 PD, kappen van 1 kastanjeboom, ontvangstdatum 31-01-2018, zaaknummer 214715
Verleend regulier
• Boschoord, ter hoogte van Boylerstraat 8, 8387 XN, kap 1 eik, verzenddatum
06-02-2018, zaaknummer 209878
• Darp, Busselterweg 9, 7973 KN, plaatsen terrasoverkapping, verzenddatum
05-02-2018, zaaknummer 213095
• Diever, ter hoogte van Hesselsstraat 5, 7981 CD, kap 1 kastanjeboom,
verzenddatum 06-02-2018, zaaknummer 210808
• Havelte, Oosterweidenweg 1, 7971 PB, kappen 21 bomen (berk, eik, els,
vogelkers en esdoorn), verzenddatum 06-02-2018, zaaknummer 211283
• Vledder, Lange Wandenweg 1, 8381 BR, kappen 2 eiken, datum 07-02-2018,
zaaknummer 212042
• Vledderveen, Jan van der Veenweg 7, 8385 GT, plaatsen zonnepanelen,
verzenddatum 05-02-2018, zaaknummer 210608
Geweigerd regulier
• Dwingeloo, Bruges 25, 7991 CE, kap 1 eik, verzenddatum 07-02-2018,
zaaknummer 212628
• Vledder, Lange Wandenweg 1, 8381 BR, kappen 5 eiken, datum 07-02-2018,
zaaknummer 212042
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
20 februari en 6 maart 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

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING

Overeenkomstig artikel 3.10 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van Westerveld bekend dat zij met toepassing
van artikel 2.12 1e lid onder a sub 3
Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning willen verlenen voor
het bouwen van een loods op het
perceel De Stouwe 9 in Wittelte
(zaaknummer 202736).
Ter inzage: het ontwerp van de
omgevingsvergunning met bijbehorende stukken en het ontwerp van
de verklaring van geen bedenkingen
afgegeven door de gemeenteraad op
30 januari 2018 zijn op afspraak in te
zien in het gemeentehuis in Diever.
De ontwerpvergunning is ook in te
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: vanaf 14 februari 2018
tot en met 27 maart 2018 kan een
ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken.
Een schriftelijke zienswijze stuurt
u aan het college van Westerveld,
Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag
bij correspondentie het zaaknummer
202736 vermelden. Voor het maken
van een mondelinge zienswijze kan
een afspraak worden gemaakt via
telefoonnummer 14 0521.

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

