Informatierubriek

Kavels Kalterbroeken
Start verkoop kavels in noordelijk Kalterbroeken
In de wijk Kalterbroeken, aan de rand van Diever en direct gelegen aan een
ecologische zone en visvijver worden acht ruime bouwkavels aangeboden.
Kavelgrootte samen bepalen
De gemeente organiseert een informatieavond voor toekomstige kopers. De
acht kavels zijn verdeeld over twee woonvelden. Het is de bedoeling dat de
toekomstige bewoners van zo’n woonveld samen aan de slag gaan met hun
toekomstige leefomgeving en met elkaar afspraken maken over de grootte
van ieders kavel. De gemeente zorgt voor begeleiding.
Informatieavond voor aspirant kopers
Tijdens de informatieavond komen diverse onderwerpen aan bod. Bijvoorbeeld: aardgas loos en duurzaam bouwen, verkaveling, uitleg over de inschrijfprocedure, grondprijzen, en lotingprocedure. Na het informatieve deel
is er gelegenheid om vragen te stellen.

Woensdag 5 december 2018
of eendaagse internationale wedstrijden of Nederlandse Kampioenschappen
zijn.
Organisaties die in 2019 voor een subsidiebijdrage in aanmerking willen
komen kunnen hun plannen en begroting indienen bij de gemeente
Westerveld. Meer informatie is te vinden op de website:
www.gemeentewesterveld.nl/stimuleringevenementen

Afsluiting Vaartweg
Wilhelminaoord
B&W maken bekend dat ze de half verharde Vaartweg in Wilhelminaoord willen afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
Uitvoering
De afsluiting is al gerealiseerd door middel van twee slagbomen. De weg blijft
voor motorvoertuigen bereikbaar via de M.A. Naamen van Eemneslaan.

Waar en wanneer
Op 10 december 2018, 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur), in de hal van het
gemeentehuis in Diever. In verband met de organisatie stellen we het op prijs
als u zich aanmeldt. Dat kan via info@gemeentewesterveld.nl

Motivatie
De Maatschappij van Weldadigheid heeft als wegbeheerder de gemeente
verzocht een verkeersbesluit te nemen voor de afsluiting. Dit om sluipverkeer
te voorkomen en de weg in goede staat te houden voor de aanwonenden.

Huishoudelijke Hulp
Toelage stopt

Inzage
De betreffende stukken liggen van woensdag 5 december 2018 t/m woensdag 16 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Diever.

In 2015 heeft de gemeente Westerveld de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in het leven geroepen. Hiermee kon tegen een gereduceerd tarief
huishoudelijke ondersteuning ingekocht worden bij aangesloten zorgleveranciers. Het gaat daarbij om ondersteuning die mensen extra willen inkopen
naast een Wmo-indicatie.
De regeling is per 1 juli 2018 gestopt
De gemeente Westerveld heeft deze regeling per 1 juli 2018 opgeheven. Voor
de mensen die op 1 juli 2018 nog gebruik maakten van deze regeling, wordt
een overgangstermijn gehanteerd tot en met 31 december 2018. De mensen
die het betreft zijn hiervan door hun zorgaanbieder op de hoogte gebracht.
Per 1 januari 2019 commercieel tarief
Wanneer u na 31 december 2018 gebruik wilt blijven maken van de (extra)
ondersteuning, dan betaalt u daarvoor het commercieel tarief. U kunt bij uw
zorgaanbieder navragen wat voor u de kosten zijn vanaf 1 januari 2019.

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen t/m 16 januari 2019 hun zienswijze indienen tegen
het ontwerpbesluit bij het College van B&W, Postbus 50, 7970 AB Havelte.
Alleen als u op tijd uw zienswijze indient tegen het voorgenomen besluit (of
als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om uw zienswijze in
te dienen), kunt u later beroep instellen tegen het definitieve besluit.

Collectief vervoer tijdens
de feestdagen
Wij raden u aan uw taxiritten voor de feestdagen zo spoedig mogelijk te
reserveren in verband met de te verwachten drukte. U kunt uw ritten ook nu
al reserveren.

Kunt u reanimeren of heeft u een AED? Registreer dit nu en ga naar www.
hartslagnu.nl.

Reservering van ritten tijdens de feestdagen
Reizigers die hun ritten vóór 23 december gereserveerd hebben, zullen zoveel
als mogelijk op de gewenste tijd vervoerd worden. Daarna kunnen er alleen
nog ritten gereserveerd worden voor de tijden waarop er nog taxi’s beschikbaar zijn. Reizigers kunnen tot en met 23 december rittijden wijzigen. Na
deze tijd worden wijzigingen alleen nog geaccepteerd als dit past binnen de
capaciteit.

Op woensdag 21 november is het startsignaal gegeven voor de campagne
Hartveilig Drenthe. Drentse gemeenten roepen iedereen die kan reanimeren
op om zich als burgerhulpverlener te registreren op www.hartslagnu.nl. Daarnaast vragen zij om bestaande AED’s buiten op te hangen en te registreren.

Vaste ritten
Op dinsdag 25 december, woensdag 26 december en dinsdag 1 januari zullen
de vaste ritten niet worden gereden. Indien deze ritten toch gereden dienen
te worden, moet u deze opnieuw bestellen.

Kerstboomactie
Westerveld

Gewijzigde tijden
Met de kerstdagen zijn er gewijzigde tijden:
Op oudjaarsavond wordt er gereden tot 22.00 uur.
Op nieuwjaarsdag wordt er gereden vanaf 06.00 uur.
Voor reserveringen kunt u bellen naar 0800-82 94 225

Hartveilig Drenthe

Begin januari 2019 kunnen organisaties, scholen, verenigingen en groepen
de ‘clubkas’ weer spekken door mee te doen aan de Kerstboomactie van
gemeente Westerveld.
Na de jaarwisseling kunnen georganiseerde instellingen of groepen (scholen,
buurtverenigingen, sportclubs e.d.) gebruikte Kerstbomen verzamelen en op
zaterdag 5 januari 2019 tussen 8.30-11.00 uur inleveren op het Afvalbrengstation in Havelte of het Steunpunt Buitendienst in Dieverbrug.
Voor iedere ingezamelde Kerstboom ontvangt u € 1,00 voor de ‘clubkas’. Dit
bedrag wordt naderhand op het opgegeven rekeningnummer overgemaakt.
Organisaties, verenigingen, groepen etc. kunnen zich tot en met vrijdag 17
december 2018 aanmelden voor de actie via een formulier dat te downloaden
is op www.gemeentewesterveld.nl/kerstbomenactie

Stimulering Meerdaagse
Toeristische Evenementen
Gemeente Westerveld kent de subsidieregeling ‘stimulering meerdaagse
toeristische evenementen’. Deze regeling is ingesteld om (evenementen)organisaties te stimuleren om nieuwe of vernieuwende meerdaagse evenementen
te organiseren die bijdragen aan het verhogen van het aantal overnachtingen
en de bestedingen in de gemeente Westerveld. Dit kunnen ook meerdaagse

Ruimtelijke ordening
Vastgesteld wijzigingsplan
Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken B&W
bekend dat zij op 27 november 2018 het wijzigingsplan ‘Westeinde 187
Wapserveen’ ongewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in
een wijziging van de bestemming “Bedrijf” naar “Wonen-voormalige boerderijpanden.”
Ter inzage: het wijzigingsplan met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPWes
tein187WPV-0002 ligt met ingang van 6 december 2018 gedurende zes weken
in het gemeentehuis in Diever ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan is
ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
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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
11 december 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 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

Vacature
Gemeente Westerveld
is op zoek naar een

Communicatiemedewerker
(28 uur per week)

Zie voor meer informatie over
deze functies op
www.gemeentewesterveld.nl/
vacatures

Beroep: vanaf 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 kan beroep worden ingesteld door:
een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar
te maken. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer
224690 vermelden.

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.

Voorlopige voorziening: het besluit tot het college treedt de dag na afloop
van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in

(vervolg op pagina 2)
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Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING
VERLEEND

• Vledder, in en om Lesturgeonplein en Dorpsstraat, kerstmarkt
op 8 december van 13.00 uur tot 24.00 uur, verzenddatum
26-11-2018, zaaknummer 228484
• Wapserveen, Midden 84, eindejaarsfeest op 7 december 2018
van 21.00 uur tot 8 december 00.30 uur en op 8 december 2018
van 21.00 uur tot 9 december 01.00 uur, verzenddatum
27-11-2018, zaaknummer 224792

MILIEUMELDING

• Diever, Ten Darperweg 2, 7981 LX, melding Activiteitenbesluit
voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum
09-11-2018, zaaknummer 232017
• Dwingeloo, Honingvlaken 10 en 10a, 7991 RW, melding
Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting,
ontvangstdatum 20-04-2018, zaaknummer 232019

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Vlasstraat 22, 7981 BG, kap 1 berk, ontvangstdatum
21-11-2018, zaaknummer 231622

• Dieverbrug, N371 ter hoogte van Rijksweg 3, 7984 NB, aanleg
inrit, ontvangstdatum 26-11-2018, zaaknummer 231982
• Dwingeloo, Nijstadsakkers 4, 7991 AS, kap 1 eik, ontvangstdatum 20-11-2018, zaaknummer 231535
• Frederiksoord, Koningin Wilhelminalaan 62, 8382 GD, herbouw
schuur, ontvangstdatum 25-11-2018, zaaknummer 231935
• Havelte, Raadhuislaan 5, 7971 CT, knotten oude lindeboom,
ontvangstdatum 23-11-2018, zaaknummer 231896
• Havelte, Vorelaan 3, 7971 AV, verbreden uitrit, ontvangstdatum
26-11-2018, zaaknummer 232032
• Wilhelminaoord, Linthorst Homanstraat 22, 8384 EE, realiseren bedrijf met bedrijfswoning, ontvangstdatum 26-11-2018,
zaaknummer 232010
• Wittelte, Rijksweg 66, 7986 PD, kap 2 eiken, ontvangstdatum
20-11-2018, zaaknummer 231542
Geweigerd regulier
• Diever, sectie G, nr. 1326, kap 5 bomen n.a.v. Brinkenplan
Diever, verzenddatum 29-11-2018, zaaknummer 226188
• Havelte, Veldkamp 46, 7971 BW, plaatsen carport aan inpandige garage, verzenddatum 28-11-2018, zaaknummer 231301

Verleend regulier
• Diever, sectie G, nr. 1326, kap 132 bomen n.a.v. Brinkenplan
Diever, verzenddatum 29-11-2018, zaaknummer 226188
• Dwingeloo, Bosrand 11, 7991 PA, tijdelijk plaatsen stacaravan,
verzenddatum 28-11-2018, zaaknummer 231073
• Havelte, sectie I, nr. 4266 (Brink), kap 11 zomereiken, verzenddatum 29-11-2018, zaaknummer 228570
• Ruinen, Witteveen 20 h, 7963 RC, aanbouw aan recreatiewoning, verzenddatum 05-12-2018, zaaknummer 228969
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
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