Informatierubriek

Ruimtelijke ordening
K E N N I S G E V I N G VO O R B E R E I D I N G B E S T E M M I N G S P L A N ‘ B U I T E N G E B I E D W E S T E R V E L D 2019 ’

Het voorontwerpbestemmingsplan buitengebied 2019 ligt vanaf 18 juli 2019
tot en met 11 september 2019 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis
in Diever. Het voorontwerpbestemmingsplan is in digitale vorm in te zien op
de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

In het bestemmingsplan is geen sprake van nieuw beleid, alleen bestaande
planologische rechten zijn hierin overgenomen. Met dit bestemmingsplan
wil de gemeente bereiken dat de publieke digitale raadpleegbaarheid van
planologische informatie betreffende bebouwde en onbebouwde percelen
in het buitengebied, wordt verbeterd. Het gaat om een beperkte beleidsarme
actualisatie.
In het bestemmingsplan worden ontwikkelingen meegenomen die in het
bestaande beleidskader passen. In deze zin is bijvoorbeeld de bestaande regeling voor het ‘kamperen bij de boer’ aangepast. Hetzelfde geldt voor de bestaande regeling voor kleinschalige energiewinning op woon- en bedrijfslocaties. Voor het op de grond plaatsen en exploiteren van zonnepanelen binnen
het bouwvlak van agrarische- en overige bedrijven is de bestaande regeling
nader uitgewerkt, waarbij het plaatsen van kleine windturbines als mogelijkheid is toegevoegd door middel van een afwijkingsbevoegdheid.
De inspraakperiode is een uitgelezen mogelijkheid voor eigenaren en gebruikers om te controleren of ‘hun’ bestemming nog klopt en, als dat niet het geval is, een inspraakreactie in te dienen. De gemeente kan dan beoordelen of
de bestemming in het ontwerpbestemmingsplan kan worden meegenomen.
Inspraak: Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn of haar inspraakreactie schriftelijk of mondeling indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan
burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte.
Graag het zaaknummer 207662 vermelden. Voor het indienen van een digitale
inspraakreactie zie: www.gemeentewesterveld.nl/bpbuitengebied
Voor het indienen van een mondelinge reactie kan een afspraak gemaakt
worden via telefoonnummer 14 0521.
Meer informatie: Algemene informatie over dit bestemmingsplan, over
aanmelden voor het spreekuur en over het indienden van een inspraakreactie
is te vinden op: www.gemeentewesterveld.nl/bpbuitengebied

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Oosteresweg, voornemen tot het verlenen van een vergunning
voor een feesttent Oogstdag Lhee op 10 augustus 2019 vanaf 17.00 uur tot
11 augustus 02.00 uur, zaaknummer 248281
Verleend
• Wilhelminaoord, Linthorst Homanstraat 1, Bazar op 23 oktober 2019 van
14.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum 29-07-2019, zaaknummer 246390

Woensdag 7 augustus 2019

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Kalteren 8, 7981 LR, verbouw en uitbreiden bijgebouw tot praktijkruimte, ontvangstdatum 26-07-2019, zaaknummer 250691
• Dwingeloo, Lheebroek 14, 7991 PL, nieuwbouw vrijstaand gebouw en kap
drie eiken, ontvangstdatum 25-07-2019, zaaknummer 250657
• Havelte, Boskampsbrugweg 6, 7971 CL, uitbreiden woning en plaatsen
zonnepanelen, ontvangstdatum 24-07-2019, zaaknummer 250608
• Havelte, Veldkamp 54, 7971 BW, plaatsen dakkapel/wijzigen gevel,
ontvangstdatum 26-07-2019, zaaknummer 250851
• Havelterberg, t.h.v. Ruiterweg 57, 7974 HA, kap één Amerikaanse eik,
ontvangstdatum 31-07-2019, zaaknummer 251143
• Vledderveen, P.W. Janssenlaan 24, 8385 GB, verbouw woning, ontvangstdatum 25-07-2019, zaaknummer 250730
• Wittelte, Het Moer 4, 7986 PB, kap één beuk, ontvangstdatum 29-07-2019,
zaaknummer 250964
Verleend regulier
• Dwingeloo, Heuvelenweg, Batingheweg en Poolweg, sectie K, nr. 1110,
herinrichten, o.a. vervangen verharding, aanleg riolering, kappen bomen
incl. herplanting, verzenddatum 07-08-2019, zaaknummer 247951
• Dwingeloo, Kerkpad 1, 7991 CS, herbouw woning, verzenddatum 07-08-2019,
zaaknummer 246339
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 41, 7991 CZ, nieuwbouw bedrijfspand,
verzenddatum 07-08-2019, zaaknummer 249841
• Havelte, Eursingerlaan 14, 7971 RE, verbouw en restauratie boerderij,
verzenddatum 07-08-2019, zaaknummer 246857
• Uffelte, Linden Erven 9, 7975 AV, nieuwbouw woning, verzenddatum
02-08-2019, zaaknummer 237345
• Vledder, Vledderweg 21, 8381 AB, verbouw kiosk bosbad Vledder, verzenddatum 07-08-2019, zaaknummer 247433
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 24, 8384 GH, tijdelijk voorzien van
slaapruimte in een tent en het gebouw de mammoet voorzien van slaapruimte en het aanpassen van brandveilig gebruik, verzenddatum 07-08-2019,
zaaknummer 249050
Verlenging beslistermijn
• Havelte, Dorpsstraat 67, 7971 CR, bouw nieuw bijgebouw, verlengen beslistermijn, verzenddatum 30-07-2019, zaaknummer 247364
• Oude Willem, Oude Willemsweg 1, 8439 SM, bouw nieuw bijgebouw voor
logiesfunctie, verlengen beslistermijn, verzenddatum 29-07-2019, zaaknummer 245886
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

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
20 augustus en 3 september 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.
IGSD-loket in het gemeentehuis
Maandag, dinsdag en donderdag van
09.00 - 12.30 uur.
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

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

