Informatierubriek

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 20 februari en vrijdag 21 februari
- donderdag 27 en vrijdag 28 februari
- donderdag 5 maart en vrijdag 6 maart
- donderdag 12 maart en vrijdag 13 maart
- donderdag 19 maart en vrijdag 20 maart
- donderdag 26 maart en vrijdag 27 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).

Nieuw bomenbeleid
Om te bepalen welke bomen en houtopstanden van belang zijn voor Westerveld en dus beschermd moeten worden is er op 17 december 2019 een
bomenavond georganiseerd. De avond markeerde de start van een nieuw te
vormen bomenbeleid. Na de avond heeft iedereen die niet aanwezig was de
mogelijkheid gehad om zijn of haar mening alsnog te geven. De deadline voor
deze inbreng was 31 januari 2020. Deze inbreng én de uitkomst van de avond
is samengevat en te vinden op www.gemeentewesterveld.nl/bomenbeleid.
Als u naar aanleiding van deze samenvatting wilt reageren, stuur uw reactie
dan voor 1 maart 2020 naar info@gemeentewesterveld.nl onder vermelding
van: nieuw bomenbeleid.
De samenvatting en de reacties hierop wordt gebruikt voor het schrijven van
een startnotitie om het nieuwe bomenbeleid vorm te geven. De startnotitie
en het nieuwe bomenbeleid wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Meer
informatie over het vervolg vindt u óók op de bovengenoemde website.

Spreekuur sociaal
ombudsvrouw
Inwoners van de gemeente Westerveld kunnen voor informatie, advies en
hulp contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw, mevrouw SchraleOranje. Bijvoorbeeld wanneer u een probleem ervaart in de uitvoering van
zorg en ondersteuning, jeugdhulp of werk en inkomen. Dinsdag 25 februari
2020 is een inloopspreekuur georganiseerd van 16.00 - 17.00 uur in De Veldkei
in Havelte (Veldkamp 77).
U kunt mevrouw Schrale-Oranje bereiken per e-mail via
ombudsvrouw@gemeentewesterveld.nl of telefonisch via 06-30568510.
Het is ook mogelijk om een afspraak maken voor een gesprek in het
gemeentehuis in Diever of bij u thuis.

Woensdag 12 februari 2020

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Frederiksoord, in en om de Majoor van Swietenlaan 1a, Noordelijke
Zadenmarkt op 14 maart 2020 van 11.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum
31-01-2020, zaaknummer 260870
• Havelte, Boskampsbrugweg 2, Circus in de Zorg op 10 juni 2020 van 11.00 uur
tot 16.30 uur, verzenddatum 03-02-2020, zaaknummer 257972

MELDINGEN

Verleend
• Wapserveen dorp, huis-aan-huisactie voor verkoop van viooltjes en
potgrond voor Zangkoor van Streek in de week van 19 februari 2020 tot en
met 14 maart 2020, verzenddatum 30-01-2020, zaaknummer 264845

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd (rectificatie)
• Nijensleek, Hoofdweg 15, 8383 EC, kap 3 berken, ontvangstdatum
16-12-2019, zaaknummer 261025 (rectificatie, was geen officiële aanvraag)
Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Boterveen 5, 7991 PV, kap 1 eik, ontvangstdatum 28-01-2020,
zaaknummer 264948
• Dwingeloo, sectie M, nrs. 2714 en 619 (t.o. landgoed Oldengaerde), aanleg
parkeerplaatsen, ontvangstdatum 23-01-2020, zaaknummer 263995
• Dwingeloo, Stroovledder 11, 7991 SB, splitsing woonboerderij, handelen in
strijd met regels Ruimtelijke Ordening, ontvangstdatum 24-01-2020,
zaaknummer 264375
• Frederiksoord, Molenlaan 2a, 8382 CA, verbouw en uitbreiden koloniewoning, ontvangstdatum 31-01-2020, zaaknummer 265299
• Havelte, Boskampsbrugweg 16, 7971 CL, kap 1 eik, ontvangstdatum
23-01-2020, zaaknummer 263954
• Wapse, sectie H, nr. 1438, bouw berging, ontvangstdatum 31-01-2020,
zaaknummer 265290
Verleend regulier
• Darp, Ruiterweg 11, 7973 JS, tijdelijk plaatsen stacaravan (max. 2 jaar),
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzenddatum
06-02-2020, zaaknummer 258595
• Dieverbrug, Dieverbrug 16, 7984 NJ, vergroten woning, verzenddatum
2-02-2020, zaaknummer 261567
• Dwingeloo, Esweg 4, 7991 AC, plaatsen dakkapel, verzenddatum 04-02-2020,
zaaknummer 261093
• Wilhelminaoord, Kooimanstraat kavel 18, sectie K, nr. 650, plaatsen carport,
verzenddatum 11-02-2020, zaaknummer 261497
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 februari en 3 maart 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.
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

