Informatierubriek

Aangepaste
openingstijden
Het gemeentehuis is op donderdag 22 november geopend en telefonisch
bereikbaar tot 12.30 uur (vanwege een medewerkersbijeenkomst).

Grofvuilroute
Donderdag 6 december 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 november 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/grofvuil

Snoeiafval
G R AT I S S T O R T E N

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 15 november, 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).

Fotowedstrijd
gemeentegids
In mei 2019 verschijnt de nieuwe gemeentegids van de gemeente Westerveld.
We willen de gids niet alleen vóór u maken, maar ook met u. Daarom organiseren wij een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen in
de gemeentegids. Doet u mee? Alle informatie en de voorwaarden vindt u op:
gemeentewesterveld.nl/fotowedstrijd2019

Wegafsluiting fietspad
Groningerweg in Diever
Door de aanleg van een betonfietspad in de Groningerweg in Diever, wordt
dit fietspad vanaf maandag 19 november 2018 t/m vrijdag 21 december 2018
of zoveel langer als noodzakelijk, voor alle doorgaande verkeer in beide richtingen afgesloten.
De werkzaamheden zullen in fases uitgevoerd worden waarbij de bereikbaarheid zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. De afsluiting wordt aangegeven
door het plaatsen van borden en afzethekken. Er wordt een omleidingsroute
aangegeven.
Wij vragen uw begrip voor de eventuele overlast die deze wegafsluiting met
zich meebrengt.

Bekendmakingen
COLLECTEVERGUNNING VERLEEND

• Gehele gemeente Westerveld, collecte ZOA van 24 maart 2019 tot en met
30 maart 2019, verzenddatum 05-11-2018, zaaknummer 229273

EVENEMENTENVERGUNNING VERLEEND

• Dwingeloo, Tolweg 37, jubileumfeest bouwbedrijf Moes, 16 november 2018
vanaf 12.00 uur tot 17 november 2018 02.00 uur, verzenddatum 07-11-2018,
zaaknummer 220997

EVENEMENTEN

• Darp, Veldweg 1a, rommelmarkt OBS De Veldwikke (acceptatie melding
5-jarenvergunning) op 17 november 2018 van 9.30 uur tot 12.30 uur,
verzenddatum 07-11-2018, zaaknummer 229693
• Diever, start vanaf Brink 4, Sint intocht, 24 november 2018 van 14.00 uur tot
16.00 uur, verzenddatum 06-11-2018, zaaknummer 229815
• Dwingeloo, Brink 1, Sint intocht, 24 november 2018 van 12.00 uur tot 17.00
uur, verzenddatum 06-11-2018, zaaknummer 229651
• Havelte, Havelter Schapendrift 22C, Zuid-West Drenthe show,
(acceptatie melding 5-jaren vergunning), op

Woensdag 14 november 2018
• woensdag 21 november 2018 opbouw;
• donderdag 22 november 2018 keurdag dieren (zonder publiek);
• vrijdag 23 november 2018 van 13.00 t/m 22.00 uur, officiële opening om
20.00 uur;
• zaterdag 24 november 2018 van 10.00 uur t/m 15.00 uur;
• zaterdag 24 november 2018 afbouw aansluitend aan evenement
verzenddatum 01-11-2018, zaaknummer 227371
• Vledder, Dorpsstraat 32 (start), Sint intocht (acceptatie melding 5-jaren
vergunning), Dorpsstraat – Lesturgeonplein – van Royenlaan – Middenweg
naar De Spronk in Vledder, zaterdag 24 november 2018 van 10.00 uur tot
12.00 uur, verzenddatum 01-11-2018, zaaknummer 227397
• Wilhelminaoord, start vanaf Linthorst Homanstraat 1, Sint intocht,
24 november 2018 van 10.30 uur tot 12.30 uur, verzenddatum 06-11-2018,
zaaknummer 227856

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

OMGEVINGSVERGUNNING

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.

Aangevraagd regulier
• Wittelte, Meester Broerweg t.h.v. nr. 5, 7986 PM, kap 2 essen, ontvangstdatum 31-10-2018, zaaknummer 229851
• Diever, Kastanjelaan 11, 7981 ND, tijdelijk plaatsen stacaravan, ontvangstdatum 29-10-2018, zaaknummer 229833
• Darp, Dorlangenweg 3, 7973 JE, realiseren bed & breakfast, (handelen in
strijd met regels R.O.), ontvangstdatum 30-10-2018, zaaknummer 229831
• Dieverbrug, sectie L, nr. 633, toepassen grondverbetering, ontvangstdatum
31-10-2018, zaaknummer 229873
• Diever, Ten Darperweg 2, 7981 LX, vergroten loods, ontvangstdatum
31-10-2018, zaaknummer 229879
• Ruinen, Witteveen 20V, 7963 RC, aanbouw berging aan recreatiewoning,
ontvangstdatum 31-10-2018, zaaknummer 229955
• Nijensleek, Hoofdweg 14, 8383 EG, plaatsen kast gasaansluiting, ontvangstdatum 02-11-2018, zaaknummer 230210
• Vledder, ter hoogte van Haking 5, 8381 DC, kap 1 eik, ontvangstdatum
05-11-2018, zaaknummer 230351
• Wilhelminaoord, ter hoogte van K.J. Blokstraat 12, 8384 ET, kap 15 haagbeuken, ontvangstdatum 05-11-2018, zaaknummer 230354
• Wilhelminaoord, ter hoogte van K.J. Blokstraat 28, 8384 EV, kap 3 meelbessen, ontvangstdatum 05-11-2018, zaaknummer 230353
• Vledder, ter hoogte van Haking 2, 8381 DC, kap 5 watercypressen, ontvangstdatum 05-11-2018, zaaknummer 230356
Van rechtswege verleend
• Uffelte, Rijksweg 30, 7975 RT, toestaan bedrijfswoning, verzenddatum
07-11-2018, zaaknummer 225571
Verleend regulier
• Diever, Achterstraat 8a, 7981 AS, verplaatsen oprit, verzenddatum 14-11-2018,
zaaknummer 228833
• Diever, Brink 5, 7981 BZ, kap 2 monumentale beuken, verzenddatum
14-11-2018, zaaknummer 227770
• Diever, ter hoogte van Kalteren 11, 7981 LR, kap 2 beuken, verzenddatum
14-11-2018, zaaknummer 228003
• Dieverbrug, Rijksweg 60, 7984 NE, wijziging uitvoering reeds verleende
vergunning voor bouw jongveestal, verzenddatum 07-11-2018, zaaknummer
226684
• Dwingeloo, Honingvlaken 11, 7991 RW, plaatsen mestbassin en verwijderen
bestaande mestbassin, verzenddatum 07-11-2018, zaaknummer 226273
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 28, 7991 CZ, bouw fabriekshal, verzenddatum
06-11-2018, zaaknummer 225564
• Vledder, ter hoogte van Bosbouwkamp 1, 8381 AG, kap 1 eik, verzenddatum
14-11-2018, zaaknummer 227890
• Vledder, Pastorieweg 22, 8381 AX, kap 1 eik, verzenddatum 08-11-2018,
zaaknummer 226813
• Wapse, Leemweg 1, 7983 KZ, plaatsen van twee paardenstallen, verzenddatum 14-11-2018, zaaknummer 216786
• Wapserveen, Van Zijlweg 5, 8351 HW, plaatsen tijdelijke woonunit, verzenddatum 07-11-2018, zaaknummer 228207
• Wateren, Appelschaseweg 4, 8438 SJ, realiseren 2e woning binnen
bestaande bebouwing, verzenddatum 07-11-2018, zaaknummer 224845
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

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
27 november en 11 december
tot 19.00 uur

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

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.

Vacature
De gemeente Westerveld is op zoek naar een

Allround HR adviseur
(32-36 uur per week)
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

