Informatierubriek

Woensdag 15 januari 2020

Vaststelling bestemmings- Verkeersmaatregelen
plan ‘Buitengebied
Diever op Dreef
Westerveld 2018’
Het college van Burgemeester en Wethouders maken ingevolge het bepaalde
in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op
3 december 2019 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Buitengebied Westerveld 2018’ gewijzigd vast te stellen.
Het vastgestelde digitale plan heeft de identificatiecode NL.IMRO.1701.0000
BP000000000579-0003.
In dit bestemmingsplan worden verschillende van kracht zijnde bestemmingsplannen ongewijzigd overgenomen en samengevoegd. Het gaat om de
juridische consolidatie van in hoofdzaak de bestemmingsplannen “Buitengebied 2012”, “Reparatieplan 2016” en “Buitengebied agrarische gronden 2017”.
Laatstgenoemd bestemmingsplan werd door de Raad van State vernietigd.
De in verband daarmee nodige reparatie van het bestemmingsplan, is in het
bestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2018” meegenomen.
Het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan is gewijzigd ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn weergegeven
in de reactienota zienswijzen, die als bijlage bij het vaststellingsbesluit van het
bestemmingsplan is opgenomen.
Bij de raadsbehandeling op 3 december 2019 is een amendement aangenomen, waarbij de gronden behorende bij het perceel De Vorrelvenen 11 te
Dwingeloo waarop de bestemming “Agrarisch-2” rust buiten de planbegrenzing van het bestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2018” zijn gebracht.
Inzage: het raadsbesluit met bijbehorende reactienota zienswijzen en bijbehorend beoordelingsrapport Natuurbeschermingswet en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 januari 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Diever. U
kunt het plan ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: van 15 januari 2020 tot en met 26 februari 2020 kan beroep worden
ingesteld door:
1. degene die tijdig zijn/haar zienswijze op het ontwerpplan kenbaar heeft
gemaakt bij de gemeenteraad;
2. e
 en belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest zijn/haar zienswijze kenbaar te maken;
3. e
 en ieder, voor zover het beroep is gericht tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen.
Een beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.
Voorlopige voorziening: het instellen van beroep heeft geen schorsende
werking. Hiertoe dient per afzonderlijke brief de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden verzocht om een voorlopige voorziening.
Inwerkingtreding: het besluit van de gemeenteraad treedt de eerste dag na
afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen deze termijn een verzoek
om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist.

Wegen en verkeer
WEGAFSLUITING LHEE

Maandag 10 februari 2020 starten bestratingswerkzaamheden in Lhee. De
werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij de weg per fase volledig wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het gaat om de volgende
wegen:
• De Oude Hoogeveensedijk (vanaf de Bosrand);
• De doorgaande rijbaan door Lhee tot de kruising met de Oosteresweg;
• De kruising met de Oosteresweg tot aan de komgrens nabij Lhee 58.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 19 juni 2020, afhankelijk van onder andere het
weer.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Westerveld maken bekend
dat ze het voornemen hebben in het kader van de reconstructie van het
centrum van Diever (Diever op Dreef) enkele verkeersmaatregelen te treffen.
Het gaat om de volgende maatregelen:
• een parkeerschijfzone (blauwe zone) in het centrum met een maximale
parkeerduur van 3 uur. Het betreft de volgende wegen:
a. Hoofdstraat, vanaf de Achterstraat tot aan het Moleneinde
b. Achterstraat, vanaf de Hoofdstraat tot aan de Peperstraat
c. Peperstraat
d. Kruisstraat
e. Kasteel, ter hoogte van Kruisstraat
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• het instellen van eenrichtingsverkeer:
a. in een deel van de Hoofdstraat. Tussen de brink en de Achterstraat
b. in de Peperstraat vanaf de Hoofdstraat tot aan de kruising met de
Kerkstraat
c. in de Kerkstraat

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.

• het opheffen van de bushaltes aan:
a. de Brink
b. het Kasteel
c. de oostzijde van de Hoofdstraat ter hoogte van het gemeentehuis.

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.

Deze maatregelen zijn in het kader van het project Diever op Dreef in
samenspraak met belanghebbenden en bewoners tot stand gekomen.
Een deel van de maatregelen is al gerealiseerd gedurende de uitvoering van
de werkzaamheden.

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

Inzage: de stukken liggen met ingang van woensdag 15 januari 2020 zes
weken ter inzage in het gemeentehuis in Diever.
Zienswijze: belanghebbenden kunnen in de termijn van terinzagelegging
(tot en met 26 februari 2020) hun zienswijze indienen op het ontwerpbesluit,
bij het college van B&W, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Alleen als u op tijd uw
zienswijze indient tegen het voorgenomen besluit (of als u kunt aantonen dat
u redelijkerwijs niet in staat was om uw zienswijze in te dienen), kunt u later
beroep instellen tegen het definitieve besluit.

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, Oosterbrinkweg 1, 7973 JK, kap 20 beuken en dennenbomen,
ontvangstdatum 30-12-2019, zaaknummer 262116
• Diever, sectie I, nr. 538, bouw schuilstal, ontvangstdatum 30-12-2019,
zaaknummer 262164
Geweigerd regulier
• Havelte, Dorpsstraat 21, 7971 CN, geheel dichtmaken overkapping middels
kozijnen en beglazing, weigering, verzenddatum 08-01-2020, zaaknummer
259597
Verleend regulier
• Diever, Dwarsdrift 16, 7981 AP, plaatsen twaalf zonnepanelen in de tuin,
verzenddatum 09-01-2020, zaaknummer 259439
• Diever, sectie G, nr. 1170, aanleg bushaltevoorziening aan de N855 op de
hoek met de Hoofdstraat in Diever, verzenddatum 15-01-2020, zaaknummer
260095
• Havelte, Meenteweg 7, 7971 RZ, nieuwbouw melkveestal, verzenddatum
15-01-2020, zaaknummer 256958
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.

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

Sociaal
ombudsvrouw
Gemeente Westerveld heeft mevrouw
Schrale-Oranje aangesteld als sociaal
ombudsvrouw voor de gemeente. Ervaart u een probleem in de uitvoering
van de zorgtaken of is uw vraag door
de gemeente onvoldoende beantwoord, dan kunt u contact opnemen
met mevrouw Schrale-Oranje. Zij
registreert uw vragen, zorgen en
ervaringen, biedt een luisterend oor
en informeert en adviseert over de
mogelijkheden van cliëntondersteuning en begeleiding, klachten, en
bezwaar- en beroepsprocedures.
U kunt rechtstreeks contact opnemen
met de sociaal ombudsvrouw via: ombudsvrouw@gemeentewesterveld.nl
of via telefoonnummer 06-30568510.
Zij zal met u een afspraak maken voor
een gesprek in het gemeentehuis in
Diever of voor een huisbezoek.

Wij vragen uw begrip voor de overlast die de werkzaamheden met zich
meebrengen.

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

