Informatierubriek

Nominatie voor
erfgoedprijs indienen
Op 7 juli 2018 wordt de tweede Erfgoeddag van Westerveld gehouden. Hier
wordt de Erfgoedprijs van Westerveld uitgereikt. Een persoon of organisatie
uit de gemeente Westerveld, die zich de afgelopen jaren verdienstelijk heeft
ingezet voor het behoud, versterking of uitdragen van erfgoed en/of de cultuurhistorische rijkdom van de gemeente Westerveld kunt u nu voordragen.
Voordragen kan via het digitale formulier op www.gemeentewesterveld.nl/
erfgoedprijs of schriftelijk via Postbus 50, 7970 AB in Havelte.
De jury bestaat uit de voorzitters van de vier historische verenigingen van de
gemeente Westerveld en burgemeester Rikus Jager. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.

Microwonen in Diever
In de duurzame, groene wijk Kalterbroeken is een locatie beschikbaar voor
microwonen. Op 1400 m2 passen negen duurzame microwoningen van ieder
maximaal 50 m2. De huizen moeten een aansluiting krijgen op de riolering en
(eventueel) nutsvoorzieningen.
Wilt u hier meer over weten? Laat u inspireren door Marjolein in het Klein,
Tiny house pionier. Marjolein neemt u mee in haar wereld en ervaringen. We
ontmoeten graag mensen die met elkaar willen microwonen in de woonwijk
Kalterbroeken.
Datum: 5 juli 2018
Tijdstip: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Dwingelderheem Dwingeloo, Boterveen 13 in Dwingeloo. (eventueel uitwijk naar het gemeentehuis in Diever bij veel aanmeldingen, u wordt
hierover geïnformeerd)
Opgeven kan via de mail of telefonisch.

Regeling tegemoetkoming
zorgkosten Westerveld
Gemeente Westerveld heeft een regeling tegemoetkoming zorgkosten om
inwoners met een chronisch ziekte en/of beperking met hoge zorgkosten en
een beperkt gezinsinkomen te ondersteunen. Deze kunt u kunt aanvragen als
u voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Eerste tegemoetkoming
U komt in aanmerking voor de eerste tegemoetkoming van € 100,- wanneer u
voldoet aan de volgende voorwaarden:
- u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Westerveld en bent 18
jaar of ouder;
- uw gezinsinkomen is niet hoger dan 120% van het Wettelijk minimumloon
die op u van toepassing is;
- u heeft in 2017 het volledig eigen risico van de zorgverzekering benut.
Tweede tegemoetkoming
U komt in aanmerking voor een extra tegemoetkoming van € 200,- wanneer u
voldoet aan de volgende voorwaarden:
- u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Westerveld, u bent 18 jaar
of ouder en voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld bij de eerste tegemoetkoming en u heeft een chronische ziekte of beperking ;
- u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Westerveld, u bent jonger dan 18 jaar, het gezinsinkomen is niet hoger dan 120% van het wettelijk
minimumloon en u heeft een chronische ziekte of beperking.
Bent u jonger dan 18 jaar en heeft u een gezinsinkomen tot 120% van het wettelijk minimumloon, een chronische ziekte en/of beperking, dan komt u alleen
in aanmerking voor de extra tegemoetkoming van
€ 200,-. U komt niet in aanmerking voor de eerste tegemoetkoming van €
100,- omdat u geen eigen risico voor uw zorgverzekering hoeft te betalen.
Bent u chronisch ziek of heeft u een beperking?
Dan kunt u de extra tegemoetkoming aanvragen als u voldoet aan één van de
onderstaande voorwaarden:
- u heeft een aandoening zonder uitzicht op volledig herstel en met een
relatief lange ziekteduur (minstens negen maanden);
- u heeft een ziekte, die minstens negen maanden behandeld moet worden;
- u moet langdurig (minstens negen maanden) een beroep doen op hulp of
ondersteuning.
Bij uw aanvraag dient u bewijsstukken aan te leveren omtrent uw inkomen,
benutten van eigen risico en verklaring chronisch zieken en gehandicapten.
U kunt de tegemoetkoming zorgkosten voor uzelf, uw partner of uw kind
aanvragen. Het aanvraagformulier vindt u op www.gemeentewesterveld.nl/
tegemoetkomingzorgkosten of kunt u ophalen in het gemeentehuis in Diever.
U kunt het aanvraagformulier vanaf 1 juli 2018 tot 1 oktober 2018 inleveren bij
het gemeentehuis, per post of via info@gemeentewesterveld.nl.
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Bekendmakingen
DEFINITIEVE OMGEVINGSVERGUNNING
“ W I J Z I G E N G E B R U I K VA N G R O E P S AC C O M M O DA T I E S N A A R W O N E N M I D D E N W E G 15 E N L A N G E
WA N D E N W E G 2 V L E D D E R ”
Het college van b&w maakt op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij de omgevingsvergunning
(uitgebreide Wabo-procedure) hebben verleend voor het wijzigen van het
gebruik van beide groepsaccommodaties naar wonen aan Middenweg 15 en
Lange Wandenweg 2 in Vledder. De omgevingsvergunning is verleend voor
de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ (zaaknummer
210045, verzenddatum 27 juni 2018).
De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis te Diever.
Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14
0521. De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zijn ook de langs
elektronische weg raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.
Beroep
Tegen de omgevingsvergunning kan van 27 juni 2018 tot en met 8 augustus
2018 beroep worden ingesteld door:
• Belanghebbenden die een zienswijze tegen de ontwerpvergunning hebben
ingediend;
• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te
brengen over de ontwerpvergunning;
• Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de termijn van terinzagelegging hier redelijkerwijze niet toe in staat zijn geweest.
De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij
gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om een voorlopige
voorziening is gedaan. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend
bij de rechtbank in Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet
worden gestuurd naar: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht,
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor meer informatie over de procedure
en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke
website.

VERLEEND EVENEMENTENVERGUNNING

• Diever, route Brink – Brinkstraat – Veentjesweg – Tusschendarp – Vlasstraat –
Kloosterstraat – Brink, Brinkenloop elke dinsdag in juli en augustus, zaaknummer 217216
• Diever, grasveld ter hoogte van Kasteel 2, Kasteelmarkt/rommelmarkt,
vergunning, 14-07-2018, zaaknummer 218616
• Dwingeloo, de Brink, Siepeldagen met braderie, acceptatie 5 jarenvergunning, op de woensdagen op 11, 18, 25 juli, op 1, 8, 15, 22 en 29 augustus en
op zaterdag 1 september 2018 de Siepeldagen in Dwingeloo, zaaknummer
220376
• Dwingeloo, Lhee 76, 7991 PJ, Q-Music foute party, 02-05-2018, zaaknummer
217560
• Havelte, van Helomaweg 16, Schaapscheerdersfeest en Wollig Landleven,
acceptatie melding 5-jarenvergunning en aanvullende vergunning Wollig
Landleven, 19 juni 2018, zaaknummer 215776
• Wapse, sportvelden Haarsmastraat, Wapser Feest 2018, acceptatie melding
5-jarenvergunning, 16 augustus tot en met 19 augustus 2018, zaaknummer
217720
• Wittelte, Wapserveenseweg 28, dressuurconcours voor paarden, vergunning,
7 juli 2018, zaaknummer 219216

V E R L E E N D G E L U I DV E R G U N N I N G

• Uffelte, Rijksweg 23, verjaardagsfeest met live muziek en reünie, vergunning,
21 juli 2018, zaaknummer 218632

MILIEUMELDING

• Wapse, Smitstede 1, 7983 LA, Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
voor het breken van puin tot granulaat, ontvangstdatum 31-05-2018,
zaaknummer 220879

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Acht Boerijen 8 (kavel 3), 7981 EK, nieuwbouw woning, ontvangstdatum 18-06-2018, zaaknummer 221816
• Diever, naast fietspad Groningerweg, sectie I, nrs. 271, 260 en 140, kappen
van 4 berken, 6 eiken, 10 elzen en 3 populieren, ontvangstdatum 15-06-2018,
zaaknummer 221707
• Havelte, Meeuwenveenweg 1, 7971 PK, nieuwbouw facilitair gebouw,
ontvangstdatum 14-06-2018, zaaknummer 221590
• Vledder, Middenweg 4, 8381 XM, uitbreiden schuur, ontvangstdatum
16-06-2018, zaaknummer 221723
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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
10 en 17 juli 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

Resultaten
analyse PMD
container
Afval goed scheiden is en blijft
belangrijk. Veel van de afvalstoffen
kunnen namelijk gebruikt worden
als grondstoffen. De inhoud van
de PMD container (oranje deksel)
wordt regelmatig wordt bekeken.
Uit de laatste analyse blijkt: we zijn
op de goede weg maar het kan
nog beter. Wij vinden bijvoorbeeld
huishoudelijk restafval, bloempotten, elektronica, harde kunststoffen
en textiel in de oranje container.
Let er ook op dat u uw PMD-afval
in doorzichtige plastic zakken stopt.
Anders kunnen de verwerkers de
inhoud niet controleren. Hierdoor
worden gescheiden grondstoffen
afgekeurd en vervolgens onnodig
verbrand.
U kunt helpen door het PMD-afval
los in de container te gooien. Of
gebruik doorzichtige zakken. Weet
u niet meer zo goed welk product
in welke container moet? Bekijk het
op www.afvalscheidingswijzer.nl of
download de afvalscheidingswijzer
app.

(vervolg op pagina 2)
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Bekendmakingen
vervolg pagina 1
Verleend regulier
• Darp, Veleweg 5, 7973 JV, plaatsen tijdelijke woonruimte,
verzenddatum20-06-2018, zaaknummer 220616
• Diever, Kalteren 23, 7981 LR, het bouwen van twee paddocks,
verzenddatum 19-06-2018, zaaknummer 218877
• Diever, Koelgoorn kavel 76, sectie I, nr. 1906, nieuwbouw
woonhuis met bijgebouwen, verzenddatum 19-06-2018,
zaaknummer 218758
• Dwingeloo, Lhee 47, 7991 PH, bouw schuur en tussenlid,
verzenddatum 13-06-2018, zaaknummer 218665
• Havelte, ter hoogte van Hofweg 26, 7971 BK, kappen van 1
esdoorn, verzenddatum 18-06-2018, zaaknummer 219436
• Wapse, Haarsmastraat 9 en 11, 7983 KL, bouwen, plaatsen
van een dakkapel, verzenddatum 20 juni 2018, zaaknummer
219638
• Wapse, Ten Darperweg 9, 7983 KR, plaatsen zonnepanelen in

veldopstelling, verzenddatum 15-06-2018, zaaknummer 219131
• Wittelte, Wilttelterweg 12, 7986 PK, intern verbouwen woning,
verzenddatum 19-06-2018, zaaknummer 219231

vergunningen of (hoger) beroep, verwijzen wij u naar onze
gemeentelijke website: www.gemeentewesterveld.nl/
bekendmakingen

VERLEEND VERKEERSBESLUIT

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

• Dwingeloo, de Brink, Siepeldagen, afsluiten van de wegen in
beide richtingen voor alle verkeer, behalve voetgangers op de
woensdagen op 11, 18, 25 juli, op 1, 8, 15, 22 en 29 augustus en
op zaterdag 1 september 2018 van 09.00 tot 22.00 uur rondom
de Schapenbrink: gedeelte van de Brink (voor café-restaurant
De Riete en drogisterij DIO), gedeelte van de Brink (vanaf De
Steegde tot aan de dierenartsenpraktijk), de Schuine Brinkweg
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

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
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