Informatierubriek

Ruimtelijke ordening
VA S T G E S T E L D W I J Z I G I N G S P L A N
E G G I N K S T R A AT 33 T E U F F E LT E

B&W van Westerveld maken bekend zij in haar vergadering van 27 juni 2017
het wijzigingsplan ‘Egginkstraat 33 te Uffelte’, met planidentificatie
NL.IMRO.1701.509WPEgginkstr33Uf-0002 ongewijzigd ten opzichte van het
ontwerp heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan is vastgesteld met toepassing
van artikel 3.6, lid 1, onder a van de Wet ruimtelijke ordening.
Het wijzigingsplan is opgesteld om de splitsing van de woonboerderij in twee
wooneenheden planologisch mogelijk te maken.
Ter inzage: van 3 augustus 2017 tot en met 13 september 2017. Het wijzigingsplan kan op afspraak digitaal worden ingezien in het gemeentehuis van
Diever. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer 182251 daarbij
te vermelden.
Het plan is ook te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Beroep: gedurende de termijn van de terinzagelegging kan beroep worden
ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te hebben
gemaakt. Beroep kan worden ingesteld door een beroepschrift te richten
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. 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 tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt
de 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.

Bekendmakingen
MELDING

• Wekelijkse Siepeldagen door Ondernemend Dwingeloo op de Brink in Dwingeloo, iedere woensdag vanaf 19 juli tot en met 30 augustus en een afsluitende zaterdag op 2 september 2017, zaaknummer 200634. Verkeersmaatregel: op de woensdagen 19 en 26 juli en op 2, 9, 16, 23 en augustus 2017 van
10.00 tot 17.00 uur en een afsluitende zaterdag op 2 september 2017 worden
rondom de Schapenbrink de volgende wegen in beide richtingen afgesloten:

Dinsdag 1 augustus 2017
- gedeelte van de Brink (voor café-restaurant De Riete en drogisterij DIO);
- gedeelte van de Brink (vanaf De Steegde tot aan de dierenartsenpraktijk);
- de Schuine Brinkweg.
De doorgaande routes Brink / Drift en De Steegde / De Weijert blijven
toegankelijk voor het verkeer.

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, Veleweg 6, 7973 JV, kappen, 1 eik, ontvangstdatum 17-05-2017,
zaaknummer 199925
• Doldersum, Huenderweg 22, 8386 XB, bouwen, woonhuis met schuur,
ontvangstdatum 17-07-2017, zaaknummer 202620
• Dwingeloo, Westeinde 1d, 7991 RS, tijdelijke kleedkamerunits, ontvangstdatum 24-07-2017, zaaknummer 202910
• Wapse, Ten Have 7, 7983 KD, bouwen, plaatsen zonnepanelen op de grond,
ontvangstdatum 24-07-2017, zaaknummer 202892
• Wittelte, De Stouwe 9, 7986 PG, bouwen uitbreiden bestaande materiaalloods, ontvangstdatum 20-07-2017, zaaknummer 202736
Ontwerpvergunning
• Wittelte, Wittelterweg 33, bouwen en afwijken regels ruimtelijke ordening,
verbouwen schuur tot groepsaccommodatie, verzenddatum 01-08-2017,
zaaknummer 183909
Verleend regulier
• Dwingeloo, Leggelerstraat 9, 7991 TB, handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening, realiseren B&B in woonhuis, verzenddatum 25 juli 2017,
zaaknummer 200074.
• Havelterberg, Bisschopsbergweg 35, kappen 2 eiken en 1 kastanje,
verzenddatum 01-08-2017, zaaknummer 201841
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
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
8 en 22 augustus 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.
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

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 dinsdagmiddag verschijnt de Da’s Mooi. Deze advertentie van de gemeente is op dinsdagochtend al te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl

