Informatierubriek

Woensdag 25 april 2018

Aangepaste openingstijden Minimabeleid
Vrijdag 27 april 2018 (Koningsdag) zijn het gemeentehuis en het
afvalbrengstation gesloten.

Herdenkingen 4 mei
Op vrijdag 4 mei 2018 is op meerdere plaatsen in Westerveld, een dodenherdenking. Het gemeentebestuur is vertegenwoordigd bij de volgende
herdenkingen.
Diever
19.10 uur:
Omstreeks
19.45 uur:
20.00 uur:

Herdenkingsbijeenkomst in de Kruiskerk
Vertrek bij de kerk van de stille tocht naar het monument aan
de Bosweg
2 minuten stilte, kranslegging en een toespraak namens het
gemeentebestuur

Doldersum
12.00 uur:
Herdenking bij het monument aan de Huenderweg
Dwingeloo
18.00 uur:

Bloemstukken plaatsen bij de monumenten bij Holtien en
Spierigerweg
19.00 uur:
Samenkomst Nederlands Hervormde Kerk
19.45 uur:
Einde dienst en opstellen bij de N.H.-kerk voor de stille tocht
naar het monument bij Brink 1
Aansluitend: Een toespraak namens het gemeentebestuur, kranslegging en
‘The Last Post’
20.00 uur:
Twee minuten stilte
Aansluitend: Gelegenheid voor bloemlegging en teruggang naar de
N.H. kerk waar de stille tocht eindigt
Havelte
19.00 uur:

19.45 uur:

Vledder
19.00 uur:
19.45 uur:

Herdenkingsbijeenkomst in de dorpskerk met voordrachten
van zelfgeschreven gedichten door leerlingen van groep 7 en 8
van de basisschool uit Darp en groep 7 uit Havelte, een
toespraak namens het gemeentebestuur, een bijdrage van
Anna Selderijk over haar grootvader die in een Japans interneringskamp heeft gezeten en muzikale bijdragen van een
klarinet-ensemble uit Havelte en van Mieke Kok en Ellen Rustige
Stille tocht naar het herdenkingsmonument langs het
oorlogsgraf van Anton W. Siedenburg. Krans- en bloemlegging
bij het monument

Herdenkingsbijeenkomst in de N.H.-kerk in Vledder
Verzamelen bij de N.H.-kerk en wandelen naar het monument
op De Brink
19.58 uur:
Last Post
20.00 uur:
Twee minuten stilte
Aansluitend: Zingen van het volkslied, kranslegging namens het gemeent
bestuur, het comité en de kerken en vervolgens door eenieder
die dat wenst
20.10 uur:
Toespraak namens het gemeentebestuur en een dankwoord
namens het comité 40-45
20.15 uur:
Einde van de plechtigheid

Bent u inwoner van de gemeente Westerveld, 21 jaar of ouder, woont u zelfstandig en heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u een
beroep doen op het minimabeleid en mogelijk in aanmerking komen voor:
- een participatiebijdrage van € 171,00 per gezinslid,
- een toeslag van € 171,00 voor ieder kind in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar.
U mag het geld dat u krijgt bijvoorbeeld gebruiken voor: de aanschaf van een
computer, de vervanging van een koelkast, wasmachine of ander duurzaam gebruiksgoed, de kosten van een maaltijdvoorziening, de kosten van voortgezet
onderwijs of andere scholing, de kosten van vervoer of de aanschaf van bijvoorbeeld een (brom)fiets, een bijdrage/lidmaatschap van sportclub of vereniging.
Aanvragen: stuur het aanvraagformulier ingevuld, ondertekend en voorzien
van bewijsstukken naar de IGSD, Postbus 300, 8330 AH Steenwijk. Hulp nodig bij
het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met het Centraal
Meldpunt Vrijwillige Hulp, bereikbaar op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00
uur tot 11.30 uur, telefoonnummer is 085 - 273 1427 (lokaal tarief).
Meer informatie: kijk op de website van de sociale dienst IGSD www.igsd-sw.
nl (klikken op minimabeleid), of bel met de IGSD, op werkdagen tussen 08.00
en 17.00 uur, nummer 0521 - 538 980. U kunt ook met uw vragen terecht bij medewerkers van de IGSD in het gemeentehuis in Diever maandag-, dinsdag- en
donderdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur, telefoonnummer 14 0521.

Mededelingen RUD
A F D E K P L I C H T VO O R A L L E M E S T B A S S I N S

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
1 en 15 mei 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.

Heeft u een mestbassin of mestsilo gebouwd vóór 1 juni 1987 die niet voorzien
is van een afdekking? Deze mestbassins moeten volgens het Activiteitenbesluit
milieubeheer sinds 1 januari 2018 zijn voorzien van een afdekking. De afdekplicht geldt nu voor alle mestbassins en mestsilo’s.
De afdekking moet, net als het mestbassin, zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring, waaruit blijkt dat de afdekking is uitgevoerd overeenkomstig de
BRL 2342. De kwaliteitsverklaring stuurt u naar uw gemeente. De Regionale
Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) ziet toe op de afdekplicht en voert
controles uit.

IGSD-loket in het gemeentehuis
Maandag, dinsdag en donderdag van
09.00 - 12.30 uur.

WEL VERGUNDE MAAR NIET OPGERICHTE
M E L K V E E S TA L L E N

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

Heeft u in de afgelopen jaren een omgevingsvergunning aangevraagd voor
de nieuwbouw of uitbreiding van een stal voor het houden van melkkoeien en
deze nog niet opgericht? Dan is onderstaande mededeling voor u van belang.
De maximale emissiewaarde van stallen die ná 1 januari 2018 worden opgericht
moeten voldoen aan kolom C uit bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting. De maximale emissiewaarde bedraagt 8,6 kg ammoniak per dierplaats
per jaar. Wanneer u een huisvestingssysteem heeft gekozen met een hogere
ammoniakemissie dan deze maximale emissiewaarde mag de stal niet worden
opgericht. U moet alsnog een huisvestingssysteem aan vragen die voldoet aan
de maximale emissiewaarde. Als u dat niet doet, dan moet het huisvestingssysteem later worden aangepast met hogere kosten als gevolg. De verschillende
huisvestingssystemen kunt u vinden in de Regeling ammoniak en veehouderij
of op www.infomil.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente of met de RUD Drenthe
via het telefoonnummer 0800-9102 of per mail info@ruddrenthe.nl.

Bekendmakingen
MELDINGEN

Milieumelding
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 10, 7991 CZ, melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 11-01-2018,
zaaknummer 218628
• Dwingeloo, Venesluis 28, 7991 TH, melding Activiteitenbesluit milieubeheer
voor het oprichten van een opslag/werktuigenloods, ontvangstdatum
13-12-2017, zaaknummer 218292

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Lhee 47, 7991 PH, bouw van een bijgebouw, ontvangstdatum
16-04-2018, zaaknummer 218665

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.

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

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

U kunt de vergunningen, meldingen en de bijbehorende stukken op afspraak
digitaal inzien (zie contactgegevens in het kader). Voor het indienen van een

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

