Informatierubriek

Asbest verwijderen
Heeft u tijdens de feestdagen plannen om te klussen?
Als particulier mag u geschroefde, hecht gebonden asbestplaten met een
maximum van 35 vierkante meter per kadastraal perceel zelf verwijderen.
Voordat u begint doet u een sloopmelding bij de gemeente. In een beschermd dorpsgezicht en bij monumentale panden moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Na de sloopmelding ontvangt u een toestemmingsbrief van de gemeente.
Voor het afvoeren moet u het asbest dubbel verpakken in speciale folie. De
folie kunt u tijdens de openingstijden gratis ophalen bij het afvalbrengstation
in Havelte. Andere folie wordt niet geaccepteerd. U mag het asbest alleen
verpakt vervoeren als u de toestemmingsbrief van de gemeente bij u heeft.
Op het afvalbrengstation meldt u vervolgens dat u asbest heeft en laat u uw
legitimatie en de toestemmingsbrief van de gemeente zien. Het aanwezige
personeel opent vervolgens de container, waarna u de asbest erin kunt leggen. Mocht u het asbest onverpakt brengen, dan zijn wij genoodzaakt dit te
laten saneren. Gemaakte kosten worden vervolgens in rekening gebracht.

Nieuwjaarsreceptie
De gemeente Westerveld opent op
woensdag 16 januari 2019 om 19.30 uur
de deuren van het gemeentehuis
voor een nieuwjaarsbijeenkomst voor:
oude en jonge Westervelders, studenten, werkgevers,
werknemers, zzp’ers, mensen ‘in between jobs’, pensionado’s,
inwoners die geboren en getogen zijn op Westervelds
grondgebied, ‘nieuwe’ inwoners, inwoners die hun talent al
hebben ontdekt en inwoners die hun talent nog zullen
ontdekken, leden en bestuursleden van verenigingen, inwoners
die de krachten bundelen in eigen dorp en al die
andere Westervelders.
Kortom: voor alle Westervelders
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst worden de winnaars
van de fotowedstrijd bekend gemaakt én wordt de
publieksprijs nog bepaald door alle aanwezigen.

Wijzigingen rond de
feestdagen
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Het gemeentehuis is op:
• maandag 24 december en maandag 31 december tot 13.00 uur geopend en
telefonisch bereikbaar
• dinsdag 25 december, woensdag 26 december en dinsdag 1 januari gesloten
• woensdag 2 januari vanaf 10.00 uur geopend en telefonisch bereikbaar
Het Afvalbrengstation in Havelte is gesloten op:
• dinsdag 25 december, woensdag 26 december en dinsdag 1 januari

G E W I J Z I G D E A F VA L I N Z A M E L I N G

De afvalinzameling van:
• woensdag 26 december is verplaatst naar zaterdag 29 december 2018
• dinsdag 1 januari is verplaatst naar zaterdag 5 januari 2019
De container op de dag van inzameling graag vóór 07.00 uur aan de straat
zetten.
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

Donderdag 27 december 2018

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING VERLEEND

• Gehele gemeente Westerveld, verklaring van geen bezwaar voor
kerstwandeling op 26 december 2018 van 08.00 uur tot 17.00 uur,
verzenddatum 19-12-2018, zaaknummer 232536

MILIEUMELDINGEN

• Nijensleek, Moersberger erven 9, 8383 EA, melding Activiteitenbesluit voor
het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 13-11-2018, zaaknummer
233636
• Wapse, Leemdijk, kadastraal bekend Diever, sectie H, nr. 887, melding
Activiteitenbesluit voor het uitbreiden en opnieuw in gebruik nemen van
een mestbassin, ontvangstdatum 16-10-2018, zaaknummer 233631

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, G 1326 (Brinkenplan), kap 12 bomen (11 Quercus robur en 1 Tilia
cordata), ontvangstdatum 14-12-2018, zaaknummer 233431
• Diever, Kastanjelaan 5, 7981 ND, vergroten kapschuur, ontvangstdatum
12-12-2018, zaaknummer 233220
• Diever, Meulakkers 31, 7981 DL, kap 1 eik, ontvangstdatum 15-12-2018,
zaaknummer 233532
• Dwingeloo, Juliana Bernhardweg 7, 7991 RG, kap 2 esdoorns en 1 es,
ontvangstdatum 12-12-2018, zaaknummer 233212
• Dwingeloo, ter hoogte van Looweg 2, 7991 RZ, kap 1 eik, ontvangstdatum
17-12-2018, zaaknummer 233557
• Frederiksoord, M.E. van der Meulenweg 3b, 8382 CC, nieuwbouw
koloniewoning, ontvangstdatum 14-12-2018, zaaknummer 233452
• Uffelte, Rijksweg 14, 7975 RS, verbouw woonboerderij, ontvangstdatum
17-12-2018, zaaknummer 233591
• Uffelte, Van der Sluisweg 2, 7975 PL, vervangen rieten kap in pannendak,
ontvangstdatum 11-12-2018, zaaknummer 233166
• Vledder, De Rolle 38, 8381 CP, verbouw woning, ontvangstdatum 12-12-2018,
zaaknummer 233186
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan 11c, 8384 EA,
nieuwbouw woonhuis, ontvangstdatum 14-12-2018, zaaknummer 233455
Verleend regulier
• Dieverbrug, Hs Stevensweg, sectie L, nr. 633, permanent ophogen van de
grond na opheffen baggerdepot, verzenddatum 20-12-2018, zaaknummer
229873
• Frederiksoord, Koningin Wilhelminalaan 62, 8382 GD, bouw schuur,
verzenddatum 18-12-2018, zaaknummer 231935
• Havelte, Vorelaan 3, 7971 AV, verbreden uitrit, verzenddatum 24-12-2018,
zaaknummer 232032
• Uffelte, Vlasbergen 3, 7975 AL, plaatsen dakkapel (voorzijde), verzenddatum
27-12-2018, zaaknummer 231407
• Nijensleek, Moersberger Erven 9, 8383 EA, uitbreiden bedrijfspand,
verzenddatum 14-12-2018, zaaknummer 227750
• Wilhelminaoord, ter hoogte van K.J. Blokstraat 28, 8384 EV, kap 3 meelbessen, verzenddatum 24-12-2018, zaaknummer 230353
• Wilhelminaoord, ter hoogte van K.J. Blokstraat 12, 8384 ET, kap 15 haagbeuken, verzenddatum 24-12-2018, zaaknummer 230354
• Wittelte, Meester Broerweg t.h.v. nr. 5, 7986 PM, kap 2 essen, verzenddatum
24-12-2018, zaaknummer 229851
• Vledder, ter hoogte van Haking 2, 8381 DC, kap 5 watercypressen,
verzenddatum 24-12-2018, zaaknummer 230356
• Vledder, ter hoogte van Haking 5, 8381 DC, kap 1 eik, verzenddatum
24-12-2018, zaaknummer 230351
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
Whatsapp: 06 11 43 44 05
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
8 en 22 januari 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

Vacature
Ben jij de enthousiaste
en ambitieuze

Monteur riolering
die de gemeente Westerveld zoekt?
Stuur dan je motivatiebrief
en CV voor 14 januari 2019 naar
personeelszaken@
gemeentewesterveld.nl en
wie-weet kunnen we onder
het genot van een kop koffie
daarover verder praten.
Meer info over onze vacature voor
een monteur riolering
(elektro en mechanisch)
voor 36 uur/week staat op
www.gemeentewesterveld.nl/
vacatures

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

