Informatierubriek

Nota Verbonden partijen
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 mei 2018 de nota Verbonden partijen 2018 vastgesteld. De gemeente Westerveld werkt samen met
externe partners voor de uitvoering van haar taken. Wanneer sprake is van
een samenwerking waarin de gemeente een financieel én bestuurlijk risico
loopt is er sprake van een ‘Verbonden Partij’.
De nota Verbonden partijen verschaft helderheid over de verbonden partijen
en de rollen die het college en de gemeenteraad ten opzichte van elkaar hebben. De gezamenlijke uitgangspunten en de gemaakte werkafspraken hebben tot doel de invloed van onze gemeente op de uitvoering van onze eigen
taken via verbonden partijen te optimaliseren. De nota Verbonden partijen
2018 vervangt de nota Verbonden partijen uit 2012. De nota ligt ter inzage in
het gemeentehuis en staat op de website.

Ruimtelijke ordening
O N T W E R P W I J Z I G I N G S P L A N ‘ T E N H AV E 6 WA P S E ’

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken B&W
bekend dat met ingang van 26 juli ter inzage ligt het ontwerpwijzigingsplan
‘Ten Have 6 Wapse’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPTenHave6Wa
pse-0001 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het
wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming van ‘Agrarisch – 1’
naar ‘Bedrijf’.
Ter inzage: het ontwerp wijzigingsplan ligt in het gemeentehuis in Diever
ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: vanaf 26 juli tot en met 5 september kan iedereen zijn of haar
zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte.
Graag het zaaknummer 221577 vermelden. Voor het maken van een
mondelinge zienswijze kan een telefonische afspraak gemaakt worden.

€ 500,- winnen?
De gemeente Westerveld is op zoek naar bedrijven, verenigingen of stichtingen die initiatieven zijn gestart of gaan starten die bijdragen aan een
inclusieve samenleving. Inclusie houdt in dat alle inwoners van de gemeente
Westerveld mee kunnen doen in de samenleving. Voorbeelden van initiatieven zijn het rolstoeltoegankelijk maken van een restaurant of het in dienst
nemen van mensen met een beperking.

Woensdag 25 juli 2018
18 augustus 2018 door gemeente Westerveld, verzenddatum 11-07-2018,
zaaknummer 222333
• Wapse, Rollestraat 20, 7983 KS, organiseren bruiloft op vrijdag 10 augustus
2018 vanaf 21.00 uur tot uiterlijk zaterdag 11 augustus 2018 1.00 uur, verzenddatum 17-07-2018, zaaknummer 220543
• Wateren, weiland thv Langedrift 6, Jaarmarkt, acceptatie melding 5 jaren
vergunning, 14 augustus 2018, zaaknummer 215111
• Wateren, Wateren 15, 8438 SB Wateren, in en om de Ludanchelo Hoeve,
paardenvierdaagse (acceptatie meldingen 5-jarenvergunning), op:
• dinsdag 11 september 2018 van 10.00 uur tot 20.00 uur
(start opbouw vanaf 8.00 uur);
• woensdag 12 september 2018 van 8.00 uur tot 20.00 uur
(start opbouw vanaf 8.00);
• donderdag 13 september 2018 van 8.00 uur tot vrijdag 14 september 2018
0.30 uur (start opbouw vanaf 8.00 uur);
• vrijdag 14 september 2018 van 8.00 uur tot 20.00 uur
(start opbouw vanaf 8.00 uur)
Verzenddatum 16 juli 2018, zaaknummer 222900

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Leggelerstraat 8, 7991 TA, aanleggen rijbaan (voor paarden),
ontvangstdatum 16-07-2018, zaaknummer 223325
• Havelte, Meenteweg 2, 7971 RZ, bouw loods, ontvangstdatum 12-07-2018,
zaaknummer 223179
• Uffelte, Rijksweg 29, 7975 RT, bouw schuur, ontvangstdatum 10-07-2018,
zaaknummer 222999
Ontwerpvergunning
• Eemster, Eemster 1a, 7991 PP, herontwikkeling voormalige school tot wonen
met aan huis gebonden beroepen, kleinschalige bedrijvigheid en verblijfsrecreatie, verzenddatum 19-07-2018, zaaknummer 218261
Verleend regulier
• Dwingeloo, ter hoogte van Brink 52, 7991 CJ, kappen van een eik, verzenddatum 25-07-2018, zaaknummer 221915
• Havelte, ter hoogte van Overcingelaan 1, 7971 RC, kappen van twee eiken,
verzenddatum 25-07-2018, zaaknummer 221914
• Wapserveen, Midden 119, 8351 HE, verbouw woning, verzenddatum
18-07-2018, zaaknummer 219251

R E C T I F I C AT I E

Aangevraagd regulier
• Havelte, ter hoogte van Eursingerkerkweg 17, 7971 BS, kappen van twee
eiken, ontvangstdatum 26-06-2018, zaaknummer 222198

Stuur uw inzending (maximaal twee A4 of een filmpje van twee minuten) op
vóór 1 oktober 2018 naar info@gemeentewesterveld.nl. Hierin legt u uit hoe
u ervoor zorgt dat inwoners van Westerveld kunnen meedoen in de samenleving. 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.

• Wateren, weiland thv Langedrift 6, verkeersbesluit jaarmarkt, parkeerverbod
op 14 augustus 2018 van 6.00 uur tot 2.00 uur beide zijden tussen Boterpol
en de Lange Drift, beide zijden van de Schurerslaan, eenrichtingsverkeer en
parkeerverbod beide zijden Boterpol en Lange Drift, geslotenverklaring voor
gemotoriseerd verkeer Hogeweg

Waar moet uw inzending aan voldoen?
• 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 worden gestart in 2018.

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

Bekendmakingen
VERLEEND COLLECTEVERGUNNING

• In gemeente Westerveld, collecte Dierenbescherming van 1 tot en met 7
oktober 2018, verzenddatum 17-09-2018, zaaknummer 219363

MILIEUMELDING

• Dwingeloo, Eemster 41, 7991 PR, melding Activiteitenbesluit milieubeheer
voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 17-05-2018,
zaaknummer 223154

EVENEMENTEN

• Dwingeloo, Lheebroek 30a, Taribush Kuna festival, acceptatie melding
5-jarenvergunning, 18-07-2018, zaaknummer 219796
• Havelte, Darp e.o., verklaring van geen bezwaar toertocht oldtimers op

VERLEEND VERKEERSBESLUIT

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
7 en 21 augustus 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

Zienswijze: vanaf 26 juli 2018 tot en
met 5 september 2018 kan iedereen
zijn of haar zienswijze schriftelijk
of mondeling kenbaar maken. Een
schriftelijke zienswijze stuurt u aan
het college van Westerveld, Postbus
50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 215071 vermelden. Voor het
maken van een mondelinge zienswijze kan een telefonische afspraak
gemaakt worden.

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

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken B&W bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 1e lid
onder a sub 3 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning willen verlenen
voor het wijzigen van het gebruik van de woning Groningerweg 5 te Diever
van recreatief naar regulier wonen (zaaknummer 215071).
Ter inzage: het ontwerp van de omgevingsvergunning met bijbehorende
stukken en het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen afgegeven door de gemeenteraad op 25 juni 2018 zijn op afspraak in te zien in het
gemeentehuis in Diever. Het ontwerp is ook in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.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

