Informatierubriek

Nieuwjaarsreceptie
De gemeente Westerveld opent op
woensdag 15 januari 2020 om 19.30 uur
de deuren van het gemeentehuis
voor een nieuwjaarsbijeenkomst voor:
oude en jonge Westervelders, studenten, werkgevers, werknemers,
zzp’ers, mensen ‘in between jobs’, pensionado’s, inwoners die
geboren en getogen zijn op Westervelds grondgebied, ‘nieuwe’
inwoners, inwoners die hun talent al hebben ontdekt en inwoners
die hun talent nog zullen ontdekken, leden en bestuursleden
van verenigingen, inwoners die de krachten bundelen in
eigen dorp en al die andere Westervelders.
Kortom: voor alle Westervelders
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst het Talent van
Westerveld bekendgemaakt.

Denk mee over duurzame
energie in uw buurt
De gemeente Westerveld stelt samen met de andere Drentse gemeenten, de
provincie en de waterschappen de regionale energiestrategie Drenthe
(RES-Drenthe) op.
Drenthe is een van de dertig energieregio’s in Nederland. De energieregio’s
zijn gevormd om invulling te geven aan de afspraken over:
• grootschalige productie van duurzame elektriciteit op land;
• verdeling van de in de regio aanwezige warmte;
• de hiervoor benodigde infrastructuur.
Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners
Om tot een zo goed mogelijk gedragen bijdrage te komen is het belangrijk
om gezamenlijk in gesprek te gaan over de RES en duurzaamheid. Daarom
zijn er twee startbijeenkomsten: op 13 en 14 januari 2020. Tijdens deze
startbijeenkomsten wordt u uitgedaagd om met een open vizier te bekijken
welke kansen er zijn in uw eigen (leef)omgeving die kunnen bijdragen aan het
Westerveldse aandeel van de RES-Drenthe.
Denk en praat mee
Via www.gemeentewesterveld.nl/RES kunt u zich aanmelden voor één van de
bijeenkomsten.
• maandag 13 januari: gemeentehuis Diever
• dinsdag 14 januari: De Veldkei Havelte
Ontvangst 19.45 uur, start om 20.00 uur tot ca. 22.00 uur.
Vanwege de zaalcapaciteit en catering is aanmelden verplicht.

Afvalkalender 2020
De afvalkalender is te downloaden op de website van afvalinzamelaar ROVA.
Op www.rova.nl/afvalkalender kunt u uw postcode en huisnummer invullen
en u ziet het ophaalschema van het huishoudelijk afval voor uw adres.
De kalender wordt op verzoek op papier toegezonden naar bijvoorbeeld
inwoners die geen computer (met internet) hebben. De kalender is aan te
vragen via het ROVA Klantcontactcentrum op telefoonnummer 038 - 427 37 77
(op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar en op zaterdag van 10.00
tot 15.00 uur).
De ROVA-app
Naast de online afvalkalender is de gratis ROVA-app beschikbaar. Hiermee zijn
de inzameldagen altijd binnen handbereik. Op de ROVA-app kan een herinnering worden ingesteld: op deze manier krijgt men een seintje wanneer de
container aan de weg kan. De ROVA-app is er voor iPhone en Android-toestellen en is gratis te downloaden in de Appstore/Playstore.

Woensdag 8 januari 2020

Wegafsluiting De Vennen
in Dwingeloo
Woensdag 8 januari 2020 starten de herstelwerkzaamheden aan de bermverharding langs De Vennen in Dwingeloo. De weg is afgesloten ter hoogte
van de T- kruising Holtien en T- kruising Lheebroek.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid. De werkzaamheden duren naar
verwachting tot en met vrijdag 17 januari 2020, afhankelijk van onder andere
het weer.
Wij vragen uw begrip voor de overlast die de werkzaamheden met zich
meebrengen.

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Hoofdstraat 15, 7981 AC, plaatsen zonnepanelen, ontvangstdatum
21-12-2019, zaaknummer 261772
• Diever, Hoofdstraat 49, 7981 AD, aanleg uitrit, ontvangstdatum 16-12-2019,
zaaknummer 261173
• Diever, Roringererf, nieuwbouw tien woningen, ontvangstdatum 19-12-2019,
zaaknummer 261392
• Dieverbrug, Dieverbrug 16, 7984 NJ, vergroten woning, ontvangstdatum
19-12-2019, zaaknummer 261567
• Dwingeloo, Esweg 4, 7991 AC, verbouw woonhuis, ontvangstdatum
13-12-2019, zaaknummer 261093
• Dwingeloo, Lhee 5, 7991 PE, splitsing woonboerderij tot drie woningen,
ontvangstdatum 16-12-2019, zaaknummer 261190
• Frederiksoord, Molenlaan 1a, nieuwbouw koloniewoning, ontvangstdatum
20-12-2019, zaaknummer 261770
• Havelte, Havelter Schapendrift 31, 7971 BA, kap één eik en één beuk,
ontvangstdatum 12-12-2019, zaaknummer 260996
• Havelte, Lagelaan 14, 7971 AT, nieuwbouw schuur, ontvangstdatum
13-12-2019, zaaknummer 261051
• Havelte, Meenteweg 10 a, 7971 RZ, bouw foliekas, ontvangstdatum
23-12-2019, zaaknummer 261834
• Nijensleek, Hoofdweg 15, 8383 EC, kap drie berken, ontvangstdatum
16-12-2019, zaaknummer 261025
• Uffelte, Anserweg 3, 7975 PB, nieuwbouw woonhuis en bijgebouw,
ontvangstdatum 20-12-2019, zaaknummer 261593
• Uffelte, Anserweg 3, 7975 PB, plaatsen tijdelijke woonunit, ontvangstdatum
22-12-2019, zaaknummer 261785
• Uffelte, De Woerthe 5, 7975 AS, uitbreiden woning, ontvangstdatum
16-12-2019, zaaknummer 261174
• Vledderveen, Boergrup 27, 8385 GM, nieuwbouw woning, ontvangstdatum
19-12-2019, zaaknummer 261555
• Wilhelminaoord, Kooimanstraat, kavel 18, oprichten carport, handelen in
strijd met regels R.O., ontvangstdatum 19-12-2019, zaaknummer 261497
Verleend regulier
• Diever, Oldendiever 11, 7981 LT, verbouw woning en wijzigen gevels van
woonboerderij, verzenddatum 19-12-2019, zaaknummer 254297
• Dwingeloo, L 2119, kap twee eiken, verzenddatum 27-12-2019, zaaknummer
259038
• Dwingeloo, Brink 52, 7991 CJ, verbouw woning, verzenddatum 08-01-2020,
zaaknummer 256458
• Dwingeloo, Lheeweg 7, 7991 AM, bouw nieuw bijgebouw, verzenddatum
19-12-2019, zaaknummer 254314
• Dwingeloo, De Polle 2, 7991 TK, bouw woning met bijgebouw, verzenddatum 31-12-2019, zaaknummer 254405
• Frederiksoord, Hooiweg Zuid 1a en 1b, sectie H, nr. 304, bouwrijp maken van
het terrein en ontsluiting ervan, verzenddatum 19-12-2019, zaaknummer
257559
• Uffelte, Schoolstraat 18, 7975 AC, verbouw en uitbreiding winkel, verzenddatum 17-12-2019. zaaknummer 258396

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
21 januari en 4 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

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.

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

