Informatierubriek

Aangepaste openingstijden
en afvalinzameling
Op Hemelvaartsdag (donderdag 25 mei) en pinkstermaandag (5 juni) zijn het
gemeentehuis in Diever en het afvalbrengstation in Havelte gesloten.
De route voor het legen van:
- de oranje container van donderdag 25 mei is verplaatst naar zaterdag 27 mei
- de grijze container van maandag 5 juni is verplaatst naar zaterdag 3 juni.
Voor meer informatie over ophaalroutes en –data: zie www.rova.nl/
afvalkalender of download de ROVA app.

Grofvuilroute
Donderdag 1 juni wordt de derde grofvuilroute gereden van dit jaar.
Wie die dag grof huishoudelijk afval wil laten ophalen, moet dit vooraf
aangemeld hebben bij de gemeente (telefoonnummer 14 0521). Aanmelden
kan tot en met woensdag 24 mei 2017. Aan het laten ophalen van het grofvuil
zijn kosten verbonden: € 10,- per halve m3. U krijgt hiervoor achteraf een
nota thuisgestuurd. Zie voor meer ´spelregels´ en ophaaldata
www.gemeentewesterveld.nl

Ruimtelijke ordening

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘ VA N H E L O M AW E G 39 ’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht, maken B&W bekend dat met ingang van
18 mei 2017 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever voor een
ieder ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan ‘Van Helomaweg 39’ met
planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZHelomaweg039-0003 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het ontwerpbestemmingsplan
is ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan is opgesteld om de vestiging van Combat Havelte met
hoofdactiviteiten lasergames en museum op de voormalige gemeentewerf
van Havelte mogelijk te maken.
Zienswijze: van 18 mei 2017 tot en met 28 juni 2017 kan een ieder zijn of
haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke
zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van
Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Fiets- en wandelweekend door St. Klaverblad Uffelte op 8 en 9 juli 2017,
zaaknummer 193161. Verkeersbesluit: op 8 en 9 juli 2017 wordt de Dorpsstraat (tussen de Zuidstraat en de Schoolstraat) in Uffelte in beide richtingen
afgesloten.

MELDINGEN

Dinsdag 16 mei 2017
in Havelte, zaaknummer 189342. Verkeersbesluit: op 11 en 12 mei wordt de
Kosterijstraat in Havelte in beide richtingen afgesloten en op zondag 14 mei
2017 worden de volgende wegen in Havelte in beide richtingen afgesloten:
- Kosterijstraat (gedeelte tussen Dikkesteenweg tot Dorpsstraat);
- Olthuusweg overgaand in de J. van Riemsdijkweg en klein stukje
Molenweg;
- Markeweg;
- Dreeslaan (tussen de Dikkesteenweg en de Egginklaan).
En op de volgende wegen wordt eenrichtingsverkeer ingesteld:
- Eursingerkerkweg (vanaf kruising Torenakkers/Kerklaan tot aan kruising
Meidoornlaan;
- Binnenesweg (vanaf kruising Eursingerkerkweg tot aan kruising Havelter
Schapendrift);
- Havelter Schapendrift (vanaf kruising Eursingerkerkweg tot aan
Binnenesweg).
• Familiefeest bij Rugbyclub Dwingeloo op 4 juni 2017, zaaknummer 198701
• ’Kleintje’ Dorpsfeest in Vledder door St. Aktiviteiten Vledder op de Wellegiesweide op 27 mei 2017, zaaknummer 194024

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Dwingelderdijk 4b, 7991 RK, bouwen, schuur, ontvangstdatum
28-04-2017, zaaknummer 199085
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 25, 7991 CZ, bouwen, uitbreiden bedrijfspand,
ontvangstdatum 30-04-2017, zaaknummer 199176
• Frederiksoord, Koningin Wilhelminalaan 61a, 8382 GC, bouwen, koloniewoning, ontvangstdatum 01-05-2017, zaaknummer 199178
• Nijensleek, Hoofdweg 79a, 8383 EE, bouwen, vervangen 2 stallen door 1,
ontvangstdatum 04-05-2017, zaaknummer 199424
• Uffelte, Ruiterweg 5, 7975 RP, bouwen carport/garage, ontvangstdatum
04-05-2017, zaaknummer 199407
• Wapserveen, Van Zijlweg 3, 8351 HW, bouwen, woonhuis met twee
wooneenheden, ontvangstdatum 04-05-2017, zaaknummer 199411
Verleend regulier
• Dwingeloo, Lheebroek 18, 7991 PL, bouwen, woningsplitsing naar 3 woningen, verzenddatum 16-05-2017, zaaknummer 156757
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 19, 7991 CZ, bouwen, intern verbouwen en
wijzigen gevel, verzenddatum 09-05-2017, zaaknummer 194731

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
16 en 30 mei 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

Verleend uitgebreid
• Uffelte, Ruinerwoldseweg 5, 7975 PD, bouwen en afwijken bestemmingsplan, nieuwbouw hooischuur, verzenddatum 16-05-2017, zaaknummer
1986028

S TA N D P L A AT S V E R G U N N I N G

Verleend
• Standplaats met Indonesisch eten en snacks op donderdag op standplaatslocatie Dingspilhuus in Diever, zaaknummer 199410
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

• St Survivalchallenge Havelte Special Heroes op 11 en 12 mei en een
survivalchallenge met start en finish op locatie bij Dorpsstraat/Kosterijstraat

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

