Informatierubriek

Ondernemersbijeenkomst
De sociale dienst van Westerveld en Steenwijkerland (IGSD) organiseert op
vrijdag 14 september een inspirerende bijeenkomst voor ondernemers.
De bijeenkomst begint om 14.00 uur en wordt gehouden in Boschoord
(Boijlerstraat 4). Het programma:
13.45 uur inloop met koffie
14.00 uur welkomstwoord door wethouder De Haas
14.05 uur Ray Geerling geeft een toelichting op onder andere de Participatiewet én vertelt hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
een werkplek kunnen krijgen in een bedrijf. Ray Geerling heeft
meer dan 30 jaar ervaring in het sociaal domein. Hij is werkzaam
geweest als adviseur en interim-manager binnen de werkgebieden
re-integratie, werk, participatie, inkomen en zorg van de sociale
zekerheid.
14.30 uur trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk vertelt over de
impact van nieuwe technologieën op de manier waarop we leven,
werken en ondernemen.
15.30 uur debat met plaatselijke ondernemers
16.15 uur afsluiting met een hapje en drankje
Bijwonen? U kunt kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Vooraf
aanmelden is gewenst omdat het aantal plaatsen beperkt is. Mail uw aanmelding uiterlijk 24 augustus naar ondernemersmiddag@igsd-sw.nl

Ruimtelijke ordening

K E N N I S G E V I N G VO O R B E R E I D I N G E N
VO O R O N T W E R P B E S T E M M I N G S P L A N
‘ L H E E 78 D W I N G E L O O ’

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel
3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders
kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor het perceel Lhee
78 in Dwingeloo. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMR
O.1701.509PHZLhee78DWG-0001 voorziet in het planologisch mogelijk maken
van camperstandplaatsen bij het agrarisch bedrijf. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht.
Ter inzage: het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 9 augustus 2018 tot
en met 19 september 2018 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in
Diever. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
Inspraak: tijdens de terinzagetermijn kan een ieder zijn of haar inspraakreactie schriftelijk of mondeling indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan
B&W van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer
221592 vermelden. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u een
afspraak maken via telefoonnummer 14 0521.
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

Woensdag 8 augustus 2018

Bekendmakingen
EVENEMENTEN

Verleende vergunningen
• In en om Havelte, Walk 4 Veterans sponsorwandeltocht op 15 september
2018 van 9.30 uur tot 18.00 uur en plaatsen van een boogtent bij het
Hunehuis in Havelte voor diverse kinderactiviteiten, verzenddatum
31-07-2018, zaaknummer 221875
• Darp, Hunebeddenweg 1, 7973 JA, organiseren buitenbioscoop, filmvoorstelling op 24 en 25 augustus van 20.30 uur tot 00.30 uur, verzenddatum
30-07-2018, zaaknummer 223468
Meldingen - verleend
• Wapserveen, Oude Dijk 57, 8351 HR, jaarlijks voetbaltoernooi (acceptatie
melding 5-jarenvergunning), 24 en 25 augustus van 19.00 uur tot 24.00 uur
en op 26 augustus van 10.00 uur tot 18.00 uur, verzenddatum 30-07-2018,
zaaknummer 222221

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Raadhuislaan 53, 7981 EL, bouw carport, ontvangstdatum 28-07-2018,
zaaknummer 224090
• Dwingeloo, Lhee 78, 7991 PJ, plaatsen grondgeplaatste zonnepanelen,
ontvangstdatum 30-07-2018, zaaknummer 224152
• Havelte, Eursingerlaan 5a, 7971 RE, handelen in strijd met regels Ruimtelijke
Ordening voor nieuwbouw woning, ontvangstdatum 27-07-2018, zaaknummer 224083
• Wapserveen, Van Zijlweg 1, 8351 HW, verbouw schuur, ontvangstdatum
24-07-2018, zaaknummer 223846
Verleend regulier
• Havelte, Jan Harmskamp 25, 7971 CD, bouwen uitbreiden woning, verzenddatum 08-08-2018, zaaknummer 220780
• Havelte, Meeuwenveenweg 1, 7971 PK, bouw facilitair gebouw, verzenddatum 01-08-2018, zaaknummer 221590
• Havelterberg, Bisschopsbergweg 29, 7974 HC, bouw dakopbouw op woonhuis, verzenddatum 27-07-2018, zaaknummer 221920
• Uffelte, ter hoogte van Liezenveenweg 35, 7975 AX, kappen van 1 berk,
verzenddatum 08-08-2018, zaaknummer 221912
Verlenging beslistermijn
• Uffelte, Kippenburgweg 6, 7975 PP, kappen van 7 essen en 2 eiken, verzenddatum 01-08-2018, zaaknummer 222226
• Wapse, Rollestraat 24, 7983 KJ, Bouw van woonboerderij met 4 appartementen (Hoeveplan), ontvangstdatum 21-06-2018, zaaknummer 222009

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
21 augustus, 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

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

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

