Informatierubriek

Belastingaanslag en
WOZ-beschikking
Eind februari verstuurt de gemeente de aanslagen gemeentelijke belastingen
2018. Op het aanslagbiljet staat ook de vastgestelde WOZ-waarde van uw
onroerende zaak vermeld. Bij het aanslagbiljet ontvangt u een toelichting op
de verschillende gemeentelijke belastingen en over de vaststelling van de
WOZ-waarde.
Wanneer u een bezwaarschrift indient tegen de WOZ-waarde of tegen andere
belastingaanslagen, ontvangt u van ons altijd een ontvangstbevestiging.
Indien u binnen 2 weken na het indienen van het bezwaarschrift nog geen
ontvangstbevestiging van ons heeft ontvangen, vragen wij u contact op te
nemen met de gemeente om te verifiëren, of wij uw bezwaarschrift hebben
ontvangen.

Woensdag 21 februari 2018
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.

De gemeente Westerveld biedt de mogelijkheid om gecombineerde aanslagen in 8 termijnen te voldoen via automatische incasso. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, vul dan het machtigingsformulier in. Dit formulier
is te downloaden van de gemeentelijke website, verkrijgbaar aan de balie in
het gemeentehuis, of te verkrijgen via een telefonisch verzoek (14 0521).

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

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:

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
6 en 20 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.

Bent u niet in staat om aan uw betalingsverplichting te voldoen dan kunt
u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. U moet hiervoor een aanvraagformulier invullen, dat te downloaden is op de website
ww.gemeentewesterveld.nl. Ook kunt u het formulier afhalen in het gemeentehuis en in de bibliotheken.
Meer informatie staat op www.gemeentewesterveld.nl. Daar kunt u (na ontvangst van het aanslagbiljet) een taxatieverslag van uw woning downloaden.
Hierop staan de belangrijkste kenmerken van de woning. Als u niet een computer met internetaansluiting heeft, kunt u het taxatieverslag ook aanvragen
bij de gemeente.

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

Referendum
V E R K R I J G B A A R S T E L L I N G T E K S T VA N E E N A A N
EEN REFERENDUM ONDERWORPEN WET

De burgemeester van Westerveld brengt ten openbare kennis dat in verband
met het op woensdag 21 maart 2018 te houden referendum over de Wet op
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 de tekst van de aan het referendum onderworpen wet vanaf woensdag 21 februari 2018 kosteloos op het
gemeentehuis verkrijgbaar is.
Diever, 21 februari 2018
De burgemeester voornoemd,
H. Jager

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd regulier
• Diever, Waardeel 1, 7981 BA, verbouw badkamer, ontvangstdatum
05-02-2018, zaaknummer 214991
• Dwingeloo, Brink 4b, 7991 CG, verbouw vm. bibliotheek, ontvangstdatum
06-02-2018, zaaknummer 215010
• Havelte, Hofweg 22, 7971 BK, aanleg uitrit, ontvangstdatum 05-02-2018,
zaaknummer 214993
• Havelte, Wandelbosweg 49, 7971 AA, kappen van 3 eiken en 1 sparachtige,
ontvangstdatum 06-02-2018, zaaknummer 215057
• Uffelte, Linden Erven 2, 7975 AV, bouw schuur, ontvangstdatum 06-02-2018,
zaaknummer 215141
• Uffelte, Rijksweg 2, 7975 RS, kappen van 1 spar, ontvangstdatum 09-02-2018,
zaaknummer 215297
Verleend regulier
• Havelte, Hesselterdwarsweg 1, 7971 PR, bouw ligboxenstal, verzenddatum
14-02-2018, zaaknummer 211539
• Dwingeloo, ter hoogte van Leggelerstraat 21, 7991 TB, kappen 4 essen en
2 eiken, verzenddatum 15-02-2018, zaaknummer 209572
• Havelterberg, Ruiterweg 58, 7974 HB, maatwerkvoorschriften op grond de
Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit voor het lozen van reinigingswater afkomstig van het reinigen van drinkwaterleidingen, ontvangstdatum
29-01-2018, zaaknummer 215281
• Uffelte, Westeinde 6, 7975 RK, kappen 2 eiken, verzenddatum 15-02-1018,
zaaknummer 210441

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

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

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

