Informatierubriek

Bijeenkomst gaswinning
Verderop in de krant staat de uitnodiging van de gemeente Westerveld en
provincie Drenthe voor de bijeenkomst op maandag 25 februari over gaswinning in Wapse.

Ruimtelijke ordening
O N T W E R P B E S T E M M I N G S P L A N D W I N G E L O O,
L H E E 78

Overeenkomstig artikelen 3.4 en 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een partieel bestemmingsplan hebben voorbereid om de agrarische
bestemming van het perceel Lhee 78, Dwingeloo en een aangrenzend perceel
dat nu een horecabestemming heeft, te wijzigen.
Laatstgenoemd perceel wordt aan de agrarische bestemming toegevoegd
en als tweede tak van het agrarisch bedrijf ingericht met standplaatsen voor
campers.
Op het erf van het agrarisch bedrijf wordt een grondopstelling van zonnecollectoren gerealiseerd.
Het ontwerpbestemmingsplan met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZL
hee78DWG-0002 van de gemeente Westerveld, ligt vanaf 14 februari 2019 tot
en met 27 maart 2019 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in Diever.
Het ontwerpbestemmingsplan kan tevens worden ingezien via de website:
www.ruimtelijkeplannen.nl
Zienswijze: vanaf 14 februari 2019 tot en met 27 maart 2019 kan een ieder zijn
of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke
zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge
zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Bekendmakingen
VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

• Wateren, Wateren 15 (start en finish), Ride en run, in en om het Drents Friese
Wold op 19 mei 2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum 05-02-2019,
zaaknummer 230982

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dieverbrug, De Wringen 19, 7984 NM, aanvraag voor ander gebruik gronden,
ontvangstdatum 29-01-2019, zaaknummer 236711
• Dwingeloo, Egbert Nijstadlaan (sectie K, nr. 2025), nieuwbouw woonhuis,
ontvangstdatum 31-01-2019, zaaknummer 236925
• Dwingeloo, Levimaat 51, 7991 EB, plaatsen dakkapel aan voorkant woning,
ontvangstdatum 01-02-2019, zaaknummer 237125
• Dwingeloo, De Vorrelvenen 11, 7991 TP, plaatsen chalet en blokhut,
ontvangstdatum 04-02-2019, zaaknummer 237185
• Dwingeloo, Nijverheidsweg, sectie M, nr. 2653, nieuwbouw bedrijfspand,
ontvangstdatum 30-01-2019, zaaknummer 236856
• Nijensleek, Schoolweg 14, 8383 EL, verbouw woonhuis, ontvangstdatum
30-01-2019, zaaknummer 236905
• Uffelte, Egginkstraat 2, 7975 PG, plaatsen zonnepanelen, ontvangstdatum
29-01-2019, zaaknummer 236797
• Wapse, Veenhuizerweg 4, 7983 KV, wijzigen en uitbreiden bakhuis,
ontvangstdatum 29-01-2019, zaaknummer 236771
• Wateren, Boterpol 8, 8438 ST, verbouw houten garage naar woonruimte,
ontvangstdatum 31-01-2019, zaaknummer 237092
• Wittelte, Witteltermade 4, 7986 PE, verbouw woning, ontvangstdatum
04-02-2019, zaaknummer 237195
Geweigerd regulier
• Uffelte, Schoolstraat 12, 7975 AC, kap 2 eiken, weigering omgevingsvergunning, verzenddatum 06-02-2019, zaaknummer 232942

Woensdag 13 februari 2019
Verleend regulier
• Diever, sectie I, nr. 1727 ( Dieverbrug, vanaf Rijksweg N371 naar restaurant
aan Dieversluis 2), aanleg inrit en kap 2 bomen, verzenddatum 11-02-2019,
zaaknummer 233512
• Wilhelminaoord, Schumerstraat 19, 8384 EN, kap 1 esdoorn, verzenddatum
11-02-2019, zaaknummer 232980
• Wilhelminaoord, Vaartweg (sectie K, nr. 108), kap bomenrij langs de
Vaartweg, verzenddatum 06-02-2019, zaaknummer 233830

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

Verlenging beslistermijn
• Diever, Broekemastraat (sectie G, nr. 1424), plaatsen kinderboerderij,
verlengen beslistermijn, verzenddatum 06-02-2019, zaaknummer 233680
• Diever, Ten Darperweg 8, 7981 LX, verbouw bestaande kapschuur, verlengen
beslistermijn, verzenddatum 06-02-2019, zaaknummer 228746
• Vledder, De Rolle 38, 8381 CP, vergroten woning, verlengen beslistermijn,
verzenddatum 04-02-2019, zaaknummer 233186
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan, sectie H, nr. 2521, vellen 46
houtopstanden, verlengen beslistermijn, verzenddatum 06-02-2019,
zaaknummer 233770
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

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
19 februari en 5 maart tot 19.00 uur

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

Snoeiafval storten
Inwoners van Westerveld kunnen een aantal weken op donderdag- en vrijdagochtend kosteloos snoeiafval (takken) afleveren op het afvalbrengstation
in Havelte. Normaalgesproken moet voor het storten van snoeiafval betaald
worden. Het gaat om de volgende ochtenden:
- donderdag 21 februari en vrijdag 22 februari
- donderdag 28 en vrijdag 1 maart
- donderdag 7 maart en vrijdag 8 maart
- donderdag 14 maart en vrijdag 15 maart
- donderdag 21 maart en vrijdag
22 maart
- donderdag 28 maart en vrijdag 29 maart
Spelregels: het afvalbrengstation is op deze data extra geopend van 08.30
tot 11.30 uur uitsluitend voor het innemen van snoeiafval (takken).
Brengers van snoeiafval moeten in bezit zijn van een toegangspas van het
afvalbrengstation en deze ter plaatse tonen. Alleen snoeihout kan tijdens de
speciale actie gratis gestort worden (en geen ander (groen)afval).

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 zoekt twee nieuwe medewerkers, namelijk een:

Beleidsadviseur Grondzaken
en Vastgoed
(32 tot 36 uur per week)
en een

Omgevingsregisseur
(36 uur per week)

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

Interesse in een van deze functies?
Meer informatie is te vinden op www.gemeentewesterveld.nl/vacatures
Op deze webpagina staat ook een link naar het filmpje Werken bij
Westerveld. Reageren doet u in een e-mailbericht (met een motivatie en
CV) naar personeelszaken@gemeentewesterveld.nl

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

