Informatierubriek

Onderzoek
afvalinzameling
Rond 14 september ontvangt een deel van de inwoners in de gemeente
steekproefsgewijs een vragenlijst over de tevredenheid naar de afvalinzameling. Onderzoeksbureau Integron voert dit onderzoek voor de gemeente en
ROVA uit. Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de gemeente inzicht in
de tevredenheid van het beleid over afval en grondstoffen en over de
inzameling van de verschillende afvalstromen.
Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld. De antwoorden worden anoniem
verwerkt.

Grofvuilroute
Donderdag 4 oktober 2018 wordt de grofvuilroute gereden. Wie die dag grof
huishoudelijk afval wil laten ophalen, moet dit vooraf aangemeld hebben
bij de gemeente. Aanmelden kan tot en met donderdag 27 september 2018
via het digitale formulier op www.gemeentewesterveld.nl en telefonisch (14
0521) . Aan het laten ophalen van het grofvuil zijn kosten verbonden: € 10,per halve m3. U krijgt hiervoor achteraf een nota thuisgestuurd. Zie voor meer
´spelregels´ en ophaaldata www.gemeentewesterveld.nl

Gratis naar de film
Op donderdag 27 september om 20.00 uur is de film “Wildernis in Drenthe” te
zien in dorpshuis De Veldkei, Veldkamp 77 in Havelte (zaal open vanaf 19.30
uur). Inwoners van de gemeente Westerveld mogen gratis naar de vertoning
van deze film.
De succesvolle film van Henk en Janetta Bos, waarin de natuur van het Hart
van Drenthe en het Nationaal Park Drents Friese Wold centraal staat, ging eind
2016 in De Nieuwe Kolk in Assen in première. De film laat zien dat de provincie een schat aan natuurschoon heeft waarin vele soorten dieren, planten en
insecten leven. Met beelden zoals nooit eerder in een Nederlandse natuurfilm
vertoond.
U kunt zich aanmelden bij Welzijn MensenWerk via het formulier op de
website www.welzijnmw.nl/wildernis. U kunt ook een aanmeldingsformulier
opvragen bij het Centraal Meldpunt in dorpshuis De Veldkei, T 085 – 273 1427.
Er zijn 200 kaarten beschikbaar. Maximaal twee personen per aanmelding.

Vacatures
Gemeente Westerveld is op zoek naar een

Stagiair HRM (voor 36 uur per week)
en
Omgevingsregisseur met interesse in APV
en bijzondere wetgeving
(32 uur per week)

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

Woensdag 12 september 2018

Bekendmakingen
MILIEUMELDINGEN

• Dwingeloo, Bosbad de Paasbergen, Anserpad 2, 7991 SC, melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 30-04-2018, zaaknummer 225526
• Dwingeloo, Eemster 41, 7991 PR, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 17-05-2018, zaaknummer 223154
• Havelte, Dorpsstraat 16, 7971 CR, melding Activiteitenbesluit voor het
(intern) veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 24-05-2018,
zaaknummer 224622
• Havelte, Meeuwenveenweg 1, 7971 PK, melding Activiteitenbesluit voor het
oprichten van een facilitair gebouw, ontvangstdatum 13-07-2018, zaaknummer 224748
• Wapse, Ten Have 21, 7983 KD, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 29-05-2018, zaaknummer 224510

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd regulier
• Diever, ter hoogte van Kastanjelaan 6 t/m 20, 7981 ND, kap negen
kastanjebomen, ontvangstdatum 29-08-2018, zaaknummer 225713
• Dwingeloo, Eemster 41, 7991 PR, vergroten stal, ontvangstdatum 30-08-2018,
zaaknummer 225754
• Havelte, Kosterijstraat, ter hoogte van nr. 15, 7971 CK, kap één eik, ontvangstdatum 30-08-2018, zaaknummer 225710
• Zorgvlied, naast Dorpsstraat 8, 8437 PB, kap één eik, ontvangstdatum
29-08-2018, zaaknummer 225698
• Zorgvlied, voor Dorpsstraat 8, 8437 PB, kap één eik, ontvangstdatum
30-08-2018, zaaknummer 225712
• Zorgvlied, voor Dorpsstraat 3, 8437 PA, kap één eik, ontvangstdatum
29-08-2018, zaaknummer 225711
Verleend regulier
• Diever, ter hoogte van Oldendiever 1, 7981 LT, kap één eik, verzenddatum
12-09-2018, zaaknummer 224959
• Dwingeloo, ter hoogte van De Weiden 21, 7991 BE, kap twee lindebomen,
verzenddatum 12-09-2018, zaaknummer 224954
• Havelte, ter hoogte van Dorpsstraat 29, 7971 CP, kap één eik, verzenddatum
11-09-2018, zaaknummer 223467
• Wapserveen, Oosteinde 5, 8351 HA, kappen van één eik, verzenddatum
07-09-2018, zaaknummer 213659 (dit is een na bezwaar verleende reguliere
omgevingsvergunning)
Verleend uitgebreid
• Dwingeloo, Eemster 1a, 7991 PP, herbestemming voormalige school,
verzenddatum 12-09-2018, zaaknummer 218261
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

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
18 september, 2 en 16 oktober
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

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

