Informatierubriek

Inloopbijeenkomst
Brinkenplan Diever op Dreef
Bent u ook zo benieuwd hoe Diever er straks uit komt te zien? Op maandag 8
oktober is er van 16.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst in het Dingspilhuus. Hier kunt u de toekomst van Diever in Virtual Reality (VR) komen bekijken en ervaren.
Naast het bekijken van de virtuele nieuwe omgeving heeft u in het Dingspilhuus ook de mogelijkheid om uw reacties, opmerkingen en suggesties te
geven op de verschillende concept ontwerpen. Uiteraard zijn de leden van je
projectgroep aanwezig. U kunt hen alles vragen over het project ‘Diever op
Dreef’. U bent van harte uitgenodigd.

Onderzoek tevredenheid
afvalinzameling
Vorige maand heeft een deel van de inwoners in de gemeente steekproefsgewijs een vragenlijst over de tevredenheid naar de afvalinzameling ontvangen.
Onderzoeksbureau Integron voert dit onderzoek voor de gemeente en ROVA
uit.
Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de gemeente inzicht in de tevredenheid van het beleid over afval en grondstoffen en over de inzameling van
de verschillende afvalstromen.
Heeft u een vragenlijst ontvangen? Reageer dan voor 15 oktober. Uw (anonieme) reactie wordt zeer op prijs gesteld.

Bekendmakingen
VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

• Havelte, oefenterrein Havelte west, recreatieve offroad rit op 6 en 7-10-2018
met start en finish Dennenweg, vergunning 26-09-2018,
zaaknummer 222984

MILIEUMELDINGEN

• Dieverbrug, De Wringen 19, 7984 NL, Activiteitenbesluit milieubeheer voor
het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 01-08-2018, zaaknummer 227377
• Wapserveen, Midden 128, 8351 HK, melding Activiteitenbesluit voor het
veranderen van de inrichting, ontvangstdatum 14-08-2018, zaaknummer
226912

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd regulier
• Diever, sectie H, nr. 887, renoveren foliebassin, ontvangstdatum 21-09-2018,
zaaknummer 227159
• Dwingeloo, Dwingelderdijk 41, 7991 RJ, kap 1 kastanjeboom, ontvangstdatum 19-09-2018, zaaknummer 226936
• Wapse, Ten Have 6, 7983 KD, wijzigen bestemming, handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening, ontvangstdatum 25-09-2018, zaaknummer
227235
• Wapserveen, Verlengde Oude Dijk 14, 8351 HZ, vervangen en uitbreiden
dakkapel, ontvangstdatum 23-09-2018, zaaknummer 227232
Van rechtswege verleend
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 27, 7991CZ, bouw van een bedrijfspand, verzenddatum 24-09-2018, zaaknummer 226521
Verleend regulier
• Dieverbrug, baggeren Oude Vaart en oprichten tijdelijk baggerdepot, kadastraal perceel gemeente Dwingeloo, sectie L, nummer 633, tijdelijke vergunning tot 19-09-2019, verzenddatum 19-09-2018, zaaknummer 224395
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 32, 7991 CZ, bouw bedrijfspand, verzenddatum 26-09-2018, zaaknummer 224408

Woensdag 3 oktober 2018
• Dwingeloo, Westeinde 61, 7991 RT, bouw woonhuis met bijgebouw en
toegangshek, verzenddatum 24-09-2018, zaaknummer 223784
• Havelte, Meenteweg 2, 7971 RZ, bouw loods, verzenddatum 26-09-2018,
zaaknummer 223179
• Havelte, Veendijk 14, 7971 RR, kap 1 eik, verzenddatum 03-10-2018, zaaknummer 225306
• Uffelte, Rijksweg 50, 7975 RV, interne verbouw woonhuis, verzenddatum
26-09-2018, zaaknummer 226397
• Uffelte, Rijksweg 50, 7975 RV, tijdelijk plaatsen stacaravan (2 jr.), verzenddatum 26-09-2018, zaaknummer 226394
• Zorgvlied, ter hoogte van Dorpsstraat 3, 8437 PA, kap 1 eik, verzenddatum
03-10-2018, zaaknummer 225711
• Zorgvlied, ter hoogte van Dorpsstraat 8, 8437 PB, kap 1 eik, verzenddatum
03-10-2018, zaaknummer 225712
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

VA S T G E S T E L D W I J Z I G I N G S P L A N

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken B&W
bekend dat zij op 25 september 2018 het wijzigingsplan ‘Ten Have 6 Wapse’
ongewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging
van de bestemming ‘Agrarisch-1’ naar ‘Bedrijf’.
Ter inzage: het wijzigingsplan met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPTen
Have6Wapse-0002 ligt met ingang van 4 oktober 2018 gedurende zes weken
in het gemeentehuis in Diever ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan is
ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: vanaf 4 oktober 2018 tot en met 14 november 2018 kan beroep worden ingesteld door:
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan kenbaar heeft gemaakt;
- een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat
is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan
kenbaar te maken;
- een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die het college bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het
ontwerp wijzigingsplan heeft aangebracht.
Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 227396
vermelden.
Voorlopige voorziening: het besluit tot het college treedt de dag na afloop
van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is
ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken B&W
bekend dat met ingang van 4 oktober 2018 voor iedereen ter inzage ligt het
ontwerp wijzigingsplan ‘Westeinde 187 Wapserveen’ met planidentificatie NL
.IMRO.1701.509WPWestein187WPV-0001 met bijbehorende toelichting, regels,
verbeelding en bijlagen. Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging van de
agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming (wonen-voormalige boerderijpanden).
Ter inzage: het ontwerp wijzigingsplan ligt in het gemeentehuis in Diever ter
inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: vanaf 4 oktober 2018 tot en met 14 november 2018 kan iedereen
zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB
Havelte. Graag het zaaknummer 224690 vermelden. Voor het maken van een
mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.
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Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
16 en 30 oktober 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

Vacatures
Gemeente Westerveld
is op zoek naar een

Senior Financieel
Adviseur
(32-36 uur per week)
Meer weten over deze interessante
functie (voor 32-36 uur per week)?
Kijk op www.gemeentewesterveld.nl/
vacatures
Wilt u letterlijk een beeld krijgen van
werken bij Westerveld? Bekijk dan
eens het filmpje ‘Werken bij de
gemeente Westerveld’ op ons

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

YouTube-kanaal

