Informatierubriek

Bladbakken blijven langer
staan
Op de veel plaatsen in de gemeente staan bladbakken. De bladbakken blijven
langer staan omdat het aanbod van blad nog zeer hoog is. De bladbakken
worden in week drie en vier van 2019 opgeruimd.
De bladbakken zijn alleen voor het verzamelen van bladeren van bomen. Het
storten van ander groen afval moet in de groene container. De bladbakken
worden regelmatig geleegd.

Aanwijzingsbesluit tweede
groep ondergrondse
restafvalcontainers
B&W hebben besloten de tweede groep locaties aan te wijzen voor het
plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer voor de inzameling van
huishoudelijk restafval.
De volgende locaties zijn aangewezen:
- Jodenweg 15, Vledderveen, bij het dorpshuis;
- Linthorst Homanstraat 22, Darp, bij het dorpshuis;
- Moersberger Erven, Nijensleek, bij de ingang van het industrieterrein;
- Haarsmastraat 2, Wapse, bij het dorpshuis.
Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u daartegen binnen zes weken
na de dag van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij B&W.
De vier ondergrondse containers worden alvast geplaatst, zodat deze volgens
planning operationeel zijn in januari. Het bezwaar- of beroepschrift schorst
de werking van het besluit niet. Voor schorsende werking is een uitspraak
van de voorzieningenrechter nodig. Hiervoor kunt u, tegelijk met of na de
indiening van het bezwaar- of beroepschrift, een verzoek om een voorlopige
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordNederland.

Wijzigingen rond de
feestdagen
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Het gemeentehuis is op:
• maandag 24 december en maandag 31 december tot 13.00 uur geopend en
telefonisch bereikbaar
• dinsdag 25 december, woensdag 26 december en dinsdag 1 januari gesloten
• woensdag 2 januari vanaf 10.00 uur geopend en telefonisch bereikbaar
Het Afvalbrengstation in Havelte is gesloten op:
• dinsdag 25 december, woensdag 26 december en dinsdag 1 januari

G E W I J Z I G D E A F VA L I N Z A M E L I N G

De afvalinzameling van:
• dinsdag 25 december is verplaatst naar zaterdag 22 december 2018
• woensdag 26 december is verplaatst naar zaterdag 29 december 2018
• dinsdag 1 januari is verplaatst naar zaterdag 5 januari 2019
De container op de dag van inzameling graag vóór 07.00 uur aan de straat
zetten.

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
‘ V L E D D E R N O O R D PA R T I Ë L E H E R Z I E N I N G
Z O R G VO O R Z I E N I N G ’

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel
3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven B&W kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor het partieel herzien van het bestemmingsplan Vledder Noord.
Het bestemmingsplan, met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.513PHZ
zorgvziening-0001, is opgesteld om het initiatief van Dorpsbelang Vledder,
een plan dat voorziet in de realisatie van zestien zorgappartementen en zes-

Woensdag 19 december 2018
tien zorgappartementen voor zelfstandige bewoning, met de mogelijkheid
om op basis van behoefte zorg in te kopen, in het bestemmingsplan Vledder
Noord, juridisch-planologisch mogelijk te maken.
Samengevat past het initiatief op twee onderdelen niet in het geldende
bestemmingsplan.
Ten eerste. De zestien appartementen voor zelfstandige bewoning vallen niet
onder de term intramurale zorgvoorzieningen. In de regels is dit gecorrigeerd.
Dit heeft, gezien de jurisprudentie over zorgwoningen en de bijbehorende
bestemming, als consequentie dat de bestemming ‘Maatschappelijk’ is gewijzigd in ‘Gemengd’.
Ten tweede de voorgestelde ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer aan de
zuidzijde van het plangebied. Deze ontsluiting past niet binnen de bestemming ‘Verkeer - Fietspaden’.
Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te
worden gebracht.
Ter inzage: het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 20 december 2018
tot en met 30 januari 2019 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in
Diever. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak: gedurende de terinzagetermijn kan iedereen een inspraakreactie
schriftelijk of mondeling indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan B&W,
Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 232078 vermelden.
Voor het indienen van een mondelinge reactie kan een afspraak gemaakt
worden via telefoonnummer 14 0521.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING - VERLEEND

• Gedeelte gemeente Westerveld, verklaring van geen bezwaar voor organiseren van Drenthe 200, een mountainbike/fatbike toertocht van 200 kilometer.
De toertocht vindt plaats op vrijdag 28 december 2018 en de route gaat
gedeeltelijk door de gemeente Westerveld (vanaf Spier richting Dwingeloo/
Dieverbrug/Geeuwenbrug richting Smilde), verzenddatum 12-12-2018,
zaaknummer 231619
• Dwingeloo, nabij Bruges - evenemententerrein, Stichting Old en Nei jubileum, evenementenvergunning voor 28 en 29-12-2018 en 1-1-2019, 12-12-2018,
zaaknummer 221164

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
8 en 22 januari 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

MILIEUMELDING

• Uffelte, Rijksweg 29, 7975 RT, melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor
het oprichten/veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 31-07-2018,
zaaknummer 233029

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Brink 7, 7981 BZ, plaatsen nieuwe trap, ontvangstdatum 06-12-2018,
zaaknummer 232776
• Diever, Marktbrink, sectie G, nr. 1124, herinrichting Marktbrink (bouwen in
strijd met regels Ruimtelijke Ordening), ontvangstdatum 06-12-2018,
zaaknummer 232778
• Dwingeloo, Lheebroek 33, 7991 PM, realiseren van overdekte camperplaatsen en plaatsen van zonnepanelen, ontvangstdatum 07-12-2018, zaaknummer 232905
• Dwingeloo, ter hoogte van Westrupsingel 19, 7991 BH, kap 2 lindebomen,
ontvangstdatum 06-12-2018, zaaknummer 232769
• Havelte, toegangspoort Holtingerveld, sectie C, nr. 3143, plaatsen informatiezuil, ontvangstdatum 10-12-2018, zaaknummer 232990
• Wilhelminaoord, Schumerstraat 19, 8384 EN, kap 1 boom, ontvangstdatum
10-12-2018, zaaknummer 232980
Verleend regulier
• Diever, Pucklaan 7, 7981 LN, kap drie eiken, verzenddatum 19-12-2018,
zaaknummer 229645
• Wapse, Heuringsweg 4, 7983 KG, nieuwbouw woonhuis, verzenddatum
12-12-2018, zaaknummer 231423

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

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

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

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

