Informatierubriek

Inzameling oud papier
Dwingeloo e.o.
In opdracht van de gemeente gaan de inzamelaars (Burg. W.A. Storkschool en
Missionaire Commissie Brugeskerk) vanaf 1 september 2018 samenwerken bij
de inzameling van het oud papier in Dwingeloo en omgeving (oude gemeente Dwingeloo). Hierdoor kunt u nu elke maand op een vaste avond het oud
papier aan de weg zetten.
Nog veel papier in restafval
In ons restafval zit gemiddeld 50% aan stoffen die gerecycled kunnen worden.
Dat is zonde! Dit betekent dat er grondstoffen verbrand worden. Er zit naast
papier, ook glas (hoort in de glasbak), textiel (hoort in de textielcontainer), en
plastics (hoort in de oranje container) in ons restafval. We kunnen ons afval
dus nóg beter scheiden.
Van afval naar grondstof
Op deze manier zorgen we er samen voor dat we minder restafval produceren. Van 160kg per jaar per inwoner, naar 100kg per jaar per inwoner in 2020.

€500 winnen?
Het rolstoeltoegankelijk maken van een restaurant, het in dienst nemen van
mensen met een beperking, of het vergroten van bewustwording onder
inwoners en bedrijven. Dit zijn ideeën waar de gemeente Westerveld in het
kader van inclusie naar op zoek is.
Inclusie houdt in dat alle inwoners van de gemeente Westerveld mee kunnen
doen in de samenleving.
In het kort:
• U bent een bedrijf, vereniging of stichting uit de gemeente Westerveld;
• Uw initiatief moet ervoor zorgen dat meer inwoners van de gemeente Westerveld kunnen
• Meedoen in de samenleving;
• Uw initiatief moet zijn gestart of worden gestart in 2018;
• Stuur uw inzending (maximaal twee A4 of een filmpje van twee minuten)
voor 1 oktober 2018 naar info@gemeentewesterveld.nl;
• De winnaar wordt bekend gemaakt in de week van de toegankelijkheid, de
eerste week van oktober 2018;
• De winnaar ontvangt de allereerste Westerveld Inclusief bokaal, PR-aandacht
en krijgt €500 om door te gaan met de (gestarte) initiatieven.

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Koelgoorn, kavel 78, sectie I, nr. 1906, wijziging woonhuis: plaatsen
nieuw kozijn, ontvangstdatum 06-08-2018, zaaknummer 224493
• Havelte, Dennenlaan 5, 7971 AN, uitbreiden uitrit, ontvangstdatum
09-08-2018, zaaknummer 224712
• Wateren, Appelschaseweg 4 , 8438 SJ, realiseren 2e woning, ontvangstdatum
11-08-2018, zaaknummer 224845
• Wittelte, De Broeken 6, 7986 PC, realisatie compensatiewoning, ontvangstdatum 08-08-2018, zaaknummer 224629

Woensdag 22 augustus 2018
• Wilhelminaoord, K.J. Blokstraat 19, 8384 ET, kap 1 eik, ontvangstdatum
11-08-2018, zaaknummer 224841
Verleend regulier
• Diever, Hoofdstraat 60, sectie G, nr. 781, wijziging bestemmingsplan,
verzenddatum 22-08-2018, zaaknummer 222278
• Diever, naast Groningerweg, sectie I, nrs. 271, 260 en 140, opwaarderen
bestaand fietspad, verzenddatum 14-08-2018, zaaknummer 222040
• Dieverbrug, Dieverbrug 33, 7984 NH, uitbreiden 3 sleufsilo’s, (handelen in
strijd met regels Ruimtelijke Ordening) verzenddatum 15-08-2018, zaaknummer 219942
• Dwingeloo, Lhee 78, 7991 PJ, verbouw woning, verzenddatum 15-08-2018,
zaaknummer 223732
• Havelte, Oeveraseweg 2, 7971 PA, nieuwbouw tankstation, kap 5 lindebomen, aanleg uitrit, verzenddatum 22-08-2018, zaaknummer 215444
• Uffelte, Linden Erven kavels 5, 6 en 7, sectie M, nr. 1561, bouw 3 woningen op
rij, verzenddatum 15-08-2018, zaaknummer 2222369
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

V E R L E E N D E O M G E V I N G S V E R G U N N I N G VO O R
‘VERBOUWEN BAKHUIS EN AANBRENGEN
C O R R I D O R B I J D E R I J K S M O N U M E N TA L E
B O E R D E R I J A A N K R U I S S T R A AT 2 D I E V E R ’

B&W maken bekend dat zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door middel van een uitgebreide
voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning hebben verleend voor
het intern verbouwen van het bakhuis en aanbrengen van een corridor bij de
rijksmonumentale (monumentnummer 46729) boerderij op het perceel Kruisstraat 2 in Diever (zaaknummer 214549). De omgevingsvergunning is verleend
voor de activiteiten ‘Bouwen’, ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘Wijzigen monument’.
De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien
gedurende openingstijden. De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.
Beroep: tegen de omgevingsvergunning kan vanaf 23 augustus 2018 tot en
met 4 oktober 2018 beroep worden ingesteld door een belanghebbende die
aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar
zienswijze tegen de ontwerpvergunning kenbaar te maken;
De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij
gedurende die termijn beroep wordt ingesteld en een verzoek om een
voorlopige voorziening is ingediend. De vergunning wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend
bij Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD
Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan
de Voorzieningenrechter van de rechtbank.

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
4 en 18 september 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

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

