Informatierubriek

Grofvuilroute
Donderdag 3 augustus wordt de vierde 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 donderdag 27 juli 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
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 H AV E LT E

B&W van Westerveld maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 27 juni 2017 heeft
besloten het bestemmingsplan ‘Havelte’, met planidentificatie NL.IMRO.1701.
0000BP000000000564-0004 gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan
is een actualisering van de bestemmingsplannen ‘Havelte Dorp’ en ‘Havelte
Dorp oud’.
Inzage: het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang
van 27 juli 2017 tot en met 6 september 2017 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Tevens kan het plan worden
inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. In de nota van zienswijzen
zijn de wijzigingen opgenomen van het vastgestelde bestemmingsplan ten
opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen.
Beroep: vanaf 27 juli 2017 tot en met 6 september 2017 kan beroep worden
ingesteld door:
• degene die tijdig zijn/haar zienswijze op het ontwerpplan kenbaar heeft
gemaakt bij de gemeenteraad;
• een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest zijn/haar zienswijze kenbaar te maken;
• een belanghebbende tegen de gedeelten van het bestemmingsplan die ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld zijn.
Een beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag.
Voorlopige voorziening: tijdens de beroepstermijn kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak. Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de
beroepstermijn in werking. Als binnen deze termijn een verzoek om voorlopige bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

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 E X A R T I K E L 1. 3.1 B R O/
VO O R O N T W E R P B E S T E M M I N G S P L A N
V E L E W E G 5, DA R P

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel
3:12 eerste en tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht geven B&W
kennis dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het perceel Veleweg 5
in Darp met het doel herbouw van een woonhuis met twee woningen mogelijk te maken voor het perceel Veleweg 5.
Inzage: het voorontwerpbestemmingsplan ligt van 27 juli tot en met 23
augustus 2017 in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Ook
kunt u het plan inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak: van 27 juli tot en met 23 augustus 2017 kan een ieder zijn of haar
inspraakreactie schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke
reactie dient geadresseerd te worden aan het college van Westerveld, Postbus
50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge reactie kan een
afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Wilt u bij correspondentie het zaaknummer 201374 vermelden. Onafhankelijke instanties worden
in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen.

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 E X A R T I K E L 1. 3.1 B R O/
VO O R O N T W E R P B E S T E M M I N G S P L A N
R I J K S W E G 27, U F F E LT E

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel
3:12 eerste en tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan voorbereiden

Dinsdag 25 juli 2017
voor het perceel Rijksweg 27 in Uffelte met als doel een fout te herstellen uit
het geldende bestemmingsplan Uffelte. De bestaande twee woningen op het
perceel zijn niet juist bestemd in dit bestemmingsplan.
Inzage: het voorontwerpbestemmingsplan ligt van 27 juli tot en met 23
augustus 2017 in het gemeentehuis voor een ieder ter inzage. Ook kunt u het
plan inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak: van 27 juli tot en met 23 augustus 2017 kan een ieder zijn of haar
inspraakreactie schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke
reactie dient geadresseerd te worden aan het college van Westerveld, Postbus
50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge reactie kan een
afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Wilt u bij correspondentie het zaaknummer 201374 vermelden. Onafhankelijke instanties worden
in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• MTB streetrace in het centrum van Havelte op 30 augustus 2017, zaaknummer 193294. Verkeersbesluit: op woensdag 30 augustus 2017 worden de
volgende wegen in Havelte van 14.00 tot 21.15 uur in beide richtingen
afgesloten voor alle verkeer: Eursingerkerkweg tussen Dorpsstraat en ingang
evenemententerrein, Eursingerkerkweg tussen Dorpsstraat en kruising
Havelterschapendrift incl. kruispunt (alleen tijdens starts), Havelterschapendrift vanaf kruising Eursingerkerkweg tot ingang school (alleen tijdens de
starts), voetpad achter huizen Beukenlaan (oneven zijde) tussen Havelterschapendrift en Molenkampweg, Molenkampweg tussen Beukenlaan en
Eursingerkerkweg, Piet Soerplein. En op 30 augustus 2017 van 12.00 uur tot
14.00 uur en van 21.15 tot 22.30 uur kunnen bovenstaande wegen
(gedeeltelijk) gestremd zijn i.v.m. op-/ en afbouwwerkzaamheden
Melding
• Oogstdag door St. Oogstdag in Dwingeloo (Lhee) op 12 augustus 2017,
zaaknummer 196641. Verkeersbesluit: op 12 augustus 2017 van 07.00 tot
19.00 uur worden alle toegangswegen tot de kom van Lhee in beide
richtingen afgesloten

MILIEUMELDING

• Wapse, Wapserauwen 1a, 7983 KE, melding Activiteitenbesluit voor het
veranderen van de wasplaats van Werktuigenvereniging ‘De Noeste Vlijt’,
ontvangstdatum 17-05-2017, zaaknummer 202440

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Raadhuislaan 61, 7981 EL, bouwen, schuur, ontvangstdatum
14-07-2017, zaaknummer 202533
• Havelte, Rijksweg NZ 24, 7971 CX, kappen, 1 eik, ontvangstdatum 12-07-2017,
zaaknummer 202407
• Nijensleek, Dwarsweg 14, 8383 EP, bouwen nieuwe woning en schuur,
ontvangstdatum 11-07-2017, zaaknummer 202362
• Wapse, Ten Darperweg 9, 7983 KR, bouwen, plaatsen zonnepanelen,
ontvangstdatum 13-07-2017, zaaknummer 202486
Ontwerpvergunning
• Wapserveen, Midden 110, 8351 HK, bouwen, uitbouw woning, ontwerpbesluit, verzenddatum 18-7-2017, zaaknummer 192759
Verleend regulier
• Darp, Veleweg 6, 7973 JV, kap 1 eik, verzenddatum 25-07-2017, zaaknummer
199925
• Dwingeloo, Leggeloo 24, 7991 PW, bouwen en afwijken bestemmingsplan,
verbouw schuur tot logiesfunctie, verzendatumdatum 25-07-2017, zaaknummer 199779
• Nijensleek, Dwarsweg 14, 8383 EP, kappen 45 bomen o.a. eik, kastanje en
berk, verzenddatum 25-07-2017, zaaknummer 200542
• Uffelte, Ruiterweg 5, 7975 RP, bouwen, schuur met carport, verzenddatum
18 juli 2017, zaaknummer 199407
• Vledderveen, P.W. Janssenlaan 26, 8385 GB, bouwen, uitbouw woonhuis,
verzenddatum 18-7-2017, zaaknummer 200283

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
25 juli en 8 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

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

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

