Informatierubriek

Verkoop gemeentegrond
Als uw tuin grenst aan een (ongebruikt) stuk grond van de gemeente, vaak
berm of plantsoen, is het misschien mogelijk deze grond te kopen of te huren
om uw tuin uit te breiden. Zo’n groenstrook die aangrenzend aan uw perceel
ligt, wordt ook wel snippergroen genoemd.
Aankoop snippergroen
Als u grond wilt kopen, kunt u tot en met 31 maart 2020 een aanvraag
indienen. De volgende maanden van het jaar wordt onderzocht of de grond
verkocht kan worden. Bij deze beoordeling kijken we onder andere naar de
groenstructuur, het stedenbouwkundige plan, de verkeers- en sociale veiligheid en mogelijke toekomstige ontwikkelingen.
Aanvraag snippergroen
Op de gemeentelijke website kunt u een aanvraag doen. Dit geldt ook als u nu
al gemeentegrond in gebruik heeft en deze gemeentegrond wilt kopen. Als
u na 31 maart 2020 een aanvraag indient, wordt deze in 2021 in behandeling
genomen.

Vacatures
De gemeente Westerveld zoekt een

Beleidsmedewerker
Kunst en Cultuur
(voor 24 uur per week)

Medewerker Klantcontactcentrum
(voor 24 uur per week)
Interesse in één 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

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

Startbijeenkomsten
Regionale Energiestrategie
Op 13 en 14 januari 2020 waren er startbijeenkomsten met als onderwerp de
regionale energiestrategie (RES). Tijdens deze bijeenkomsten zijn inwoners en
ondernemers uit Westerveld uitgedaagd om met een open vizier te bekijken
welke kansen er in de gemeente Westerveld zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie.
Wethouder Doeven: “De startbijeenkomsten waren een groot succes. Gezamenlijk hebben we op een positieve manier gekeken naar wat er juist wél kan.
Maar ook welke randvoorwaarden belangrijk zijn bij grootschalige opwek van
elektriciteit in Westerveld. Onder andere lokaal eigendom en behoud van
natuur zijn aangedragen randvoorwaarden. De grootste opbrengst van de
avond is de grote groep enthousiaste inwoners die samen met ons mee wil
denken in de rest van het proces. Dat vind ik mooi.”

Woensdag 22 januari 2020
Vervolg
Voor iedereen die niet bij de startbijeenkomst aanwezig was, maar tóch graag
mee wil denken is er een samenvatting van beide avonden gemaakt. De samenvatting (en meer informatie over de RES) is te vinden is op www.gemeentewesterveld.nl/res. U kunt een reactie geven op de samenvatting tot en met
zondag 26 januari 2020 door een e-mail te sturen naar info@gemeentewesterveld.nl onder vermelding van ‘reactie startbijeenkomsten RES’. Begin februari
beslist het college over de Westerveldse bijdrage aan de RES in concept. Het
werkbureau van de RES Drenthe verzamelt alle resultaten en bundelt dit tot
een Concept RES-Drenthe. In mei 2020 ligt het concept ter besluitvorming
voor in de Drentse gemeenteraden.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Havelte, 2e Meerkampweg 1 (start en finish), AH ABE Hunebedloop op
25 januari 2020 van 08.00 uur tot 15.00 uur, verzenddatum 13-01-2020,
zaaknummer 257106
• Havelterberg, in en om het oefenterrein van Defensie, Havelterbergcross
op 22 februari 2020 van 10.30 uur tot 15.30 uur, verzenddatum 13-01-2020,
zaaknummer 256892

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Hermialaan 6, 7981 LM, kap één eik, ontvangstdatum 13-01-2020,
zaaknummer 262872
• Havelte, Havelter Schapendrift 37, 7971 BB, bouw kelder en berging,
ontvangstdatum 03-01-2020, zaaknummer 262300
• Uffelte, Rijksweg 1, 7975 RS, realiseren recreatie-appartement in schuur,
handelen in strijd met regels R.O., ontvangstdatum 06-01-2020, zaaknummer
262434
Besluit
• Havelte, Eursingerlaan 2, 7971 RE, verbouw schuur, aanvraag is buiten
behandeling gesteld, verzenddatum 14-01-2020, zaaknummer 258105
Ingetrokken
• Dwingeloo, Honingvlaken 9, 7991 RW, bouw caport, ingetrokken aanvraag,
ontvangstdatum intrekking 10-01-2020, zaaknummer 253013
Verleend regulier
• Frederiksoord, Molenlaan 12, 8382 CA, aanbouw bijgebouw, verzenddatum
15-01-2020, zaaknummer 259431
• Havelte, Dorpsstraat 16, 7971 CR, kap drie eiken, verzenddatum 15-01-2020,
zaaknummer 260811
• Havelte, Lagelaan 14, 7971 AT, nieuwbouw schuur, verzenddatum 16-01-2020,
zaaknummer 261051
• Havelte, Wandelbosweg 10-79, 7971 AK, kap drie eiken, 14-01-2020, 260329
• Zorgvlied, t.h.v. Dorpsstraat 19a, 8437 PA, kap één eik, verzenddatum
14-01-2020, zaaknummer 260716
Verlenging beslistermijn
• Havelte, Oeveraseweg 2a, 7971 PA, bouw bedrijfsloods en open kapschuur,
verlengen beslistermijn, verzenddatum 13-01-2020, zaaknummer 260155
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
4 en 18 februari 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

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.

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

