Informatierubriek

Woensdag 13 maart 2019

Compostactie

Verkiezingen

De gemeente doet ook dit jaar mee aan de landelijke compostactie. Dit betekent dat ieder huishouden in Westerveld gratis compost kan ophalen (maar:
op = op): maximaal 1 shovelbak compost per huishouden. Inwoners kunnen
de gratis compost ophalen bij het afvalbrengstation aan de Oeveraseweg 19 in
Havelte op:
• vrijdagmiddag 22 maart 2019 tussen 12.30 uur en 16.00 uur en
• zaterdagochtend 23 maart 2019 tussen 8.30 uur en 12.00 uur.
Spelregels: de gratis compost kan alleen gehaald worden wanneer men in bezit is van een toegangspas van het afvalbrengstation van gemeente Westerveld.
Per auto (met aanhangwagen) één toegangspas. En: op = op.

WAAR KUNT U STEMMEN
Hieronder staan de adressen van de stembureaus in Westerveld. Let op: Het
Dingspilhuus in Diever is vervangen door RSG Stad en Esch. In de Veldkei in
Havelte zijn dit keer 2 stemlokalen onder de nummers 8 en 17.

Snoeiafval
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 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).

Voorkom rioolstoringen
De gemeente Westerveld beschikt over vele kilometers riolering. Een goed
werkend riool is belangrijk voor een efficiënte inzameling van ons afvalwater.
U kunt meewerken aan het goed laten werken van het rioolstelsel. Zo kunnen
we samen de onderhoudskosten laag houden.
Meewerken doet u door alleen dát door het riool te spoelen, waar het riool
voor bedoeld is. Natte doekjes (zoals luierdoekjes), maandverband en frituurvet horen niet in het riool. Deze zijn vaak de oorzaak van verstoppingen en
zorgen voor storingen en versnelde slijtage van de rioolpompen en -gemalen.
Doekjes en verbanden gooit u in de grijze container. Frituurvet wordt apart
ingezameld: in een dichte verpakking in de gele container bij de supermarkt.
Is uw riool toch verstopt geraakt of geeft het gemaal een storing aan? Op
www.gemeentewesterveld.nl/rioolverstopping leest u wat u, in uw geval, het
beste kunt doen.

Ruimtelijk ordening
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘VLEDDER NOORD PARTIËLE HERZIENING
ZORGVOORZIENING’
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend
dat met ingang van 14 maart 2019 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Vledder Noord partiële herziening zorgvoorziening”, met
planidentificatie NL.IMRO.1701.513PHZzorgvziening-0002, met bijbehorende
toelichting, regels, verbeelding en bijlagen.
Het bestemmingsplan is opgesteld om het initiatief van Dorpsbelang Vledder, een plan dat voorziet in de realisatie van 16 zorgappartementen en 16
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 16 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’.
Ter inzage: het ontwerpbestemmingsplan ligt in het gemeentehuis in Diever
ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl
Zienswijze: vanaf 14 maart tot en met 24 april 2019 kan een ieder zijn of haar
zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze
stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte.
Graag het zaaknummer 238875 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.
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1. RSG Stad en Esch, Westeres 7, Diever
2. Villa Nova, Dorpsstraat 38, Zorgvlied
3. Dorpshuis Oens Huus, Haarsmastraat 2, Wapse
4. Ons Dorpshuis, Linthorst Homanstraat 14, Wilhelminaoord
5.	Woonzorgcentrum De Weyert, Weverslaan 1a, Dwingeloo (ingang Broeklaan)
6. Buurthuis De Gowe, Tolweg 1, Dwingeloo
7. Hotel De Börken, Lhee 76, Dwingeloo
8. Dorpshuis De Veldkei, Veldkamp 77, Havelte
9. Dorpshuis De Wiekslag, Oude Dijk 57, Wapserveen
10. Dorpshuis De Vlasbarg’n, Vijverlaan 2, Uffelte
11. Dorpshuis De Stobbe, Linthorst Homanstraat 22, Darp
12. De Rand van Havelte, Wandelbosweg 10, Havelte
13. De Tippe, Lesturgeonplein 5, Vledder
14. Gemeentehuis, Raadhuislaan 1, Diever
15. ’t Hof van Dwingeloo, Drift 1, Dwingeloo
16. Brandweerkazerne, Kerkhoflaan 2, Vledder
17. Dorpshuis De Veldkei, Veldkamp 77, Havelte

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
19 maart en 2 april 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.

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. De
stemlokalen 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 en 17 zijn toegankelijk voor mindervaliden.

IGSD-loket in het gemeentehuis
Maandag, dinsdag en donderdag van
09.00 - 12.30 uur.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in
het gemeentehuis
Woensdag van 09.00 - 12.00 uur.

Verleend
• Diever, Raadhuislaan 1, 7981 EL, concert op 8 maart 2019 van 19.00 uur tot
23.00 uur, verzenddatum 04-03-2019, zaaknummer 237163
• Diever, rondom het Tourist Info Punt, Kunstmarkt op 8 september 2019 van
11.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum 04-03-2019, zaaknummer 238220
• Zorgvlied, in en om de Dorpsstraat en Wateren, evenement ringsteken op 3
augustus 2019, verzenddatum 04-03-2019, zaaknummer 238052

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

MELDINGEN

Milieumelding
• Wapse, Heuringsweg 4, 7983 KG, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 14-11-2018, zaaknummer 239297
• Wapse, Ten Have 6, 7983 KD, melding Activiteitenbesluit voor het oprichten
van een hoveniersbedrijf, ontvangstdatum 09-07-2018, zaaknummer 238499
Verleend (divers)
• Diever en Dwingeloo, huis-aan-huis actie verkoop stroopwafels van 5 april
2019 tot en met 9 april 2019, verzenddatum 11-03-2019, zaaknummer 239248
• Diever, in en om de Hoofdstraat, de Peperstraat en De Brink, zomermarkten
(acceptatie meldingen 5-jarenvergunning) op - Maandag 15 juli 2019 - Maandag 22 juli 2019 - Maandag 29 juli 2019 - Maandag 5 augustus 2019 - Maandag
12 augustus 2019 - Maandag 19 augustus 2019 - Maandag 26 augustus 2019,
verzenddatum 11-03-2019, zaaknummer 232962
• Door gemeente Westerveld, toertocht met tractoren op 6 juli 2019 om 10.00
uur vanaf het Lesturgeonplein in Vledder, verzenddatum 07-03-2019, zaaknummer 236672
• Uffelte en Havelte, huis-aan-huisactie verkoop potgrond op 9 maart 2019,
verzenddatum 05-03-2019, zaaknummer 239274
• Wapse, start en finish Rollestraat, ter hoogte van Ten Darperweg 50, Palmpasenoptocht op 14 april 2019 van 9.00 uur tot 10.30 uur, verzenddatum 04-022019, zaaknummer 237801

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, sectie I, nr. 402, plaatsen telecommunicatiemast en hekwerk, kap 1 es,
1 esdoorn en 1 eik en aanleg toegangspad naar mast, ontvangstdatum 28-022019, zaaknummer 239459
• Diever, Tusschendarp 8, 7981 BL, kap 2 berken, ontvangstdatum 28-02-2019,
zaaknummer 239372
• Dwingeloo, Venesluis 6, 7991 TG, nieuwbouw woning, ontvangstdatum 27-022019, zaaknummer 239359
• Vledder, Vledderlanden 4, 8381 XL, kap 2 eiken, ontvangstdatum 02-03-2019,
zaaknummer 239636
Geweigerd
• Uffelte, van der Sluisweg 6, 7975 PL, kappen van een eik, verzenddatum 13-032019, zaaknummer 235921
Van rechtswege verleend (rectificatie)
• Dwingeloo, Dieversluis 2, 7991 RM, aanleg inrit N371 te Dieverbrug en kap van
2 bomen, verzenddatum 07-03-2019, zaaknummer 233512
Verleend regulier
• Diever, Acht Boerijen 2, 4 en 6 (sectie I, nrs. 1946, 1947, 1948), bouw drie vrijstaande woningen, verzenddatum 13-03-2019, zaaknummer 238068
• Diever, sectie G, nr. 1124, herinrichten openbaar gebied in Diever betreffende
de deellocaties ‘toegangsweg begraafplaats’ en ‘parkeerterrein marktbrink’,

•

•

•

•

•

verzenddatum 08-03-2019, zaaknummer 232778
Dwingeloo, Brink 52, 7991 CJ, plaatsen tijdelijke woonunit, verzenddatum 06-03-2019, zaaknummer
234759
Frederiksoord, M.E. van der Meulenweg 3b, 8382 CC, nieuwbouw
koloniewoning, verzenddatum
06-03-2019, zaaknummer 238839
Havelte, Dorpsstraat 21, 7971 CN,
bouwen terrasoverkapping met
tochtportaal, verzenddatum 06-032019, zaaknummer 238031
Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 47b, sectie H, nr. 2523,
nieuwbouw koloniewoning, verzenddatum 06-03-2019, zaaknummer 235957
Wilhelminaoord, M.A. van Naamen
van Eemneslaan 11c, sectie K, nr.
1770, nieuwbouw woning, verzenddatum 06-03-2019, zaaknummer
238877

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

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

