Informatierubriek

Regeling tegemoetkoming
zorgkosten Westerveld
Gemeente Westerveld heeft een regeling tegemoetkoming zorgkosten om
inwoners met een chronisch ziekte en/of beperking met hoge zorgkosten en
een beperkt gezinsinkomen te ondersteunen. De tegemoetkoming zorgkosten in Westerveld bestaat uit twee tegemoetkomingen, die u kunt aanvragen
als u voldoet aan de gestelde voorwaarden. De voorwaarden zijn te vinden op
de website www.gemeentewesterveld.nl/tegemoetkomingzorgkosten.

A A N V R AG E N

U kunt de tegemoetkoming zorgkosten voor uzelf, uw partner of uw kind
aanvragen. Het aanvraagformulier vindt u op www.gemeentewesterveld.nl/
tegemoetkomingzorgkosten of u kunt het formulier ophalen bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Diever. U kunt het aanvraagformulier vanaf 1 juli
2019 tot 1 oktober 2019 inleveren bij de publieksbalie, per post of via info@
gemeentewesterveld.nl.

Ruimtelijke ordening

VA S T S T E L L I N G B E S T E M M I N G S P L A N
‘ D W I N G E L O O, B R I N K 30 E N K E R K PA D 1’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 28 mei 2019 heeft
besloten het bestemmingsplan ‘Dwingeloo, Brink 30 en Kerkpad 1’
ongewijzigd vast te stellen.
Het vastgestelde digitale plan heeft de identificatiecode: L.IMRO.1701.573PHZ
Krkw1Brink31-0003.
Het bestemmingsplan is opgesteld om het uitbreiden en upgraden van de
bestaande bedrijfsgebouwen behorende bij hotel de Brink en de bouw van
een woning, op de locatie van de voormalige gymzaal, mogelijk te maken.
Op grond van het geldende bestemmingsplan mogen acht woon-zorgappartementen worden gerealiseerd. Hiervan wordt afgezien.
Ter inzage: het raadsbesluit en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 juni 2019 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan
is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: vanaf 20 juni tot en met 31 juli 2019 kan beroep worden ingesteld
door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken.
Het beroepschrift wordt gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag bij correspondentie het
zaaknummer 246879 vermelden.
Voorlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad 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.

VA S T S T E L L I N G B E S T E M M I N G S P L A N
‘ D W I N G E L O O, L H E E 78 ’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Westerveld bekend dat de gemeenteraad op 28
mei 2019 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Dwingeloo, Lhee 78’ ongewijzigd vast te stellen.
Het vastgestelde digitale plan heeft de identificatiecode: NL.IMRO.1701.509PH
ZLhee78DWG-0003.
Het bestemmingsplan voorziet in de toevoeging van een campercamping aan
het agrarisch bedrijf op het perceel Lhee 78 te Dwingeloo en de aanleg van
zonnepanelen op het erf van dit agrarisch bedrijf.
Ter inzage: het raadsbesluit met de reactienota zienswijzen en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 juni 2019
gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter
inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: vanaf 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet
in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken.

Woensdag 19 juni 2019
Het beroepschrift wordt gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag bij correspondentie het
zaaknummer 20700 vermelden.
Voorlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad 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.

Eikenprocessierups

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
25 juni en 9 juli tot 19.00 uur

De gemeente doet haar best om de overlast van de eikenprocessierups
zo veel mogelijk te beperken. Langs wegen en paden en op plekken waar
vorig jaar veel nesten zijn aangetroffen, is de rups vanaf medio april tot mei
preventief bestreden. Dit gebeurde door de eikenbomen te bespuiten met
nematoden (aaltjes). Dit om te voorkomen dat de rupsen groeien en brandharen ontstaan, die klachten bij mens en dier kunnen veroorzaken zoals jeuk,
huiduitslag en geïrriteerde ogen of luchtwegen. Op drukke openbare plekken
binnen de gemeente worden de rupsen en bijhorende spinselresten sinds juni
weggezogen.

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.

Informatie over gezondheidsklachten door de eikenprocessierups kunt u
onder andere krijgen bij GGD Drenthe: www.ggddrenthe.nl
Wanneer u een nest met eikenprocessierupsen langs gemeentelijke wegen
en paden ziet, kunt u dit melden bij de gemeente: u kunt op onze website
een formulier invullen (www.gemeentewesterveld.nl/MOR) óf bellen naar
telefoonnummer 14 0521.

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.

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

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Havelte, Dorpsstraat 21 (start), evenement Nachtelijke Beleving op 19 juli
2019 van 20.00 uur tot 01.00 uur en 20 juli 2019 van 20.00 uur tot 01.00 uur,
verzenddatum 17-06-2019, zaaknummer 245082

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

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Doldersum, Huenderweg 9, 8386 XB, vervangen silo, ontvangstdatum
07-06-2019, zaaknummer 246867
• Havelte, Eursingerlaan 14, 7971 RE, restauratie en verbouw boerderij,
ontvangstdatum 07-06-2019, zaaknummer 246857
• Havelte, Rijksweg N.Z. 4, 7971 CX, kap twee beuken, ontvangstdatum
06-06-2019, zaaknummer 246818
• Nijensleek, Heerendijk 3, 8383 XR, realiseren bredere inrit, ontvangstdatum
07-06-2019, zaaknummer 246828
• Uffelte, Egginkstraat 14, 7975 PG, verbouw schuur, ontvangstdatum
10-06-2019, zaaknummer 246931
• Wapse, Ten Darperweg 78, 7983 KN, uitbreiden woning, ontvangstdatum
04-06-2019, zaaknummer 246506
• Wapserveen, Oosteinde 25, 8351 HA, aanleg paardenbak, ontvangstdatum
05-06-2019, zaaknummer 246577
Verleend regulier
• Dwingeloo, Brink 44, 7991 CJ, verbouwen en uitbreiden woning naar tien
woon-zorgappartementen, verzenddatum 12-06-2019, zaaknummer 243241
• Dwingeloo, Westrupsingel 1, 7991 BH, legaliseren dakkapel aan voorzijde,
verzenddatum 12-06-2019, zaaknummer 246476
• Frederiksoord, M.E. van der Meulenweg 11a, 8382 CC, nieuwbouw koloniewoning met bijgebouw, verzenddatum 19-06-2019, zaaknummer 243944
• Havelte, Beukenlaan achter de huizen tot aan de rugbyvelden, sectie I nr.
4388, kap bomen en aanleg waterberging ten behoeve van het opvangen
van hemelwater, verzenddatum 12-06-2019, zaaknummer 244270
• Nijensleek, Dwarsweg t.h.v. nr. 2, 8383 EN, kap beuk, ontvangstdatum
08-05-2019, zaaknummer 244673
• Wapse, Ten Darperweg 47a, 7983 KS, kap eik, ontvangstdatum 23-02-2019,
zaaknummer 238969

•W
 ilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 47a, 8384 GG, nieuwbouw
koloniewoning met bijgebouw,
verzenddatum 19-06-2019, zaaknummer 243914
•Z
 orgvlied, Dorpsstraat 37/39, 8437
PA, kap acacia, ontvangstdatum
20-05-2019, zaaknummer 245455

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

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

