Informatierubriek

Ruimtelijke ordening
VA S T G E S T E L D W I J Z I G I N G S P L A N ‘ R I J K S W E G 22
DIEVERBRUG’

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken B&W
bekend dat zij op 24 juli 2018 het wijzigingsplan “Rijksweg 22 Dieverbrug”
ongewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging
van de agrarische bedrijfsbestemming naar de bestemming “wonen-voormalig boerderijpand”.
Ter inzage: het wijzigingsplan met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPRijks
weg22DVB-0002 ligt met ingang van 2 augustus 2018 gedurende zes weken in
het gemeentehuis in Diever ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan is ook
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: vanaf 2 augustus 2018 tot en met 12 september 2018 kan beroep
worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze bij het college naar voren
te brengen. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 218859 vermelden.
Voorlopige voorziening: het besluit tot het college treedt de dag na afloop
van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in
werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een
verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist.

Bekendmakingen
VERLEEND COLLECTEVERGUNNINGEN

• In gemeente Westerveld, collecte Nederlandse Brandwonden Stichting,
7 t/m 13 oktober 2018, verzenddatum 25-07-2018, zaaknummer 221466
• In gemeente Westerveld, collecte Alzheimer Nederland (doorlopende
vergunning) van 5 t/m 10 november 2018, verzenddatum 25-07-2018, zaaknummer 223266

EVENEMENTEN

• Door gemeente Westerveld, verklaring van geen bezwaar voor ‘Drie Provinciën Rally’, een toertocht met klassieke automobielen op 27 oktober 2018,
verzenddatum 25 juli 2018, zaaknummer 223103
• Frederiksoord, Burgemeester Wynoldyweg, van Limburg Stirumlaan,
Molenlaan en Majoor van Swietenlaan, bloemencorso (acceptatie meldingen 5-jarenvergunning), 8 en 9 september 2018 van 8.00 uur tot 24.00 uur,
verzenddatum 24-07-2018, zaaknummer 218803
• Vledder, in en om de Wellegiesweide, jubileumfeest 100 jarig bestaan brandweer Vledder op 6 oktober 2018 van 9.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum
24-07-2018, zaaknummer 216199

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, achter Westeinde 61, sectie M, nr. 2661, nieuwbouw woonhuis,
ontvangstdatum 23-07-2018, zaaknummer 223784
• Dwingeloo, Leggelerstraat 2, 7991 TA, aanleggen paardenbak/paddock,
ontvangstdatum 23-07-2018, zaaknummer 223691
• Dwingeloo, Lhee 47, 7991 PH, plaatsen stacaravan, ontvangstdatum
22-07-2018, zaaknummer 223720
• Dwingeloo, Lhee 78, 7991 PJ, verbouw woning, ontvangstdatum 23-07-2018,
zaaknummer 223723
• Havelte, ter hoogte van Dorpsstraat 29, 7971 CP, kappen van 1 eik,
ontvangstdatum 18-07-2018, zaaknummer 223467
• Uffelte, Linden Erven, kavel 4, sectie M, nrs. 1562 en 1561, nieuwbouw
woonhuis, ontvangstdatum 18-07-2018, zaaknummer 223457

Woensdag 1 augustus 2018
• Uffelte, ter hoogte van Liezenveenweg 35, 7975 AX, kappen van 1 berk,
ontvangstdatum 20-06-2018, zaaknummer 221912
• Uffelte, ter hoogte van Lindenlaan 26, 7975 AH, kappen van 2 lindebomen,
ontvangstdatum 18-07-2018, zaaknummer 223466
• Wilhelminaoord, ter hoogte van J.H. van Woldastraat 20, 8384 DC, kappen
van één beuk, ontvangstdatum 18-07-2018, zaaknummer 223465
Verleend regulier
• Darp, ter hoogte van Kamperweg 4, 7973 JW, kappen van 1 Amerikaanse eik,
verzenddatum 01-08-2018, zaaknummer 222751
• Diever, Acht Boerijen 8 (kavel 3), 7981 EK, Bouwen nieuwbouw woning, verzenddatum 01-08-2018, zaaknummer 221816
• Diever, Kalterbroeken 42, 7981 EE, bouw woning, verzenddatum 01-08-2018,
zaaknummer 220373
• Havelte, ter hoogte van Eursingerkerkweg 17, 7971 BS, kappen van twee
eiken, verzenddatum 01-08-2018, zaaknummer 222198
• Rondom Wilhelminaoord, Frederiksoord en Vledder, sectie H, nr. 2085,
tijdelijk plaatsen van 19 proefkolonieportretten, verzenddatum 20-07-2018,
zaaknummer 220909
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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken B&W bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning verlenen
voor het verbouwen van de voormalige mandenmakerij aan Koningin Wilhelminalaan 20-22 in Wilhelminaoord tot dertien woonappartementen voor
de huisvesting van jongvolwassenen met een aandoening in het autistisch
spectrum (zaaknummer 203174). Het pand is een Rijksmonument (monumentnummer 37498).
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteiten ‘Bouwen’, ‘Handelen met gevolgen voor beschermde monumenten’ en ‘Handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening’ en heeft de planidentificatie NL.IMRO.1701.57
2AFWKonWilh20WHO-0002.

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

De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen, de bijbehorende stukken en het besluit tot vaststelling hogere grenswaarde voor wat
betreft geluid zijn op afspraak in te zien gedurende openingstijden. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De
vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.
Beroep: tegen de omgevingsvergunning kan vanaf 2 augustus 2018 tot en
met 13 september 2018 beroep worden ingesteld door een belanghebbende
die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar
zienswijze tegen de ontwerpvergunning kenbaar te maken;
De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep wordt ingesteld en een verzoek om een voorlopige
voorziening is ingediend. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank
Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank.

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

