Informatierubriek

Bladbakken
In week 44 worden er op de bekende plaatsen in de gemeente bladbakken
geplaatst. De bladbakken zijn alleen voor het verzamelen van bladeren van
bomen. Het storten van ander groen afval moet in de groene container. De
bladbakken worden regelmatig geleegd. Naar verwachting worden de bladbakken vóór oud en nieuw weer verwijderd.

Snoeiafval
G R AT I S S T O R T E N

In oktober en november wordt het Afvalbrengstation in Havelte weer een
aantal ochtenden extra opengesteld, speciaal voor het storten van snoeiafval
(takken). Inwoners van Westerveld kunnen dan kosteloos snoeiafval (takken)
afleveren. Normaalgesproken geldt voor het storten van snoeiafval een tarief
van € 0,05 per kilo en een minimumbedrag van € 0,25. Het gaat om de volgende ochtenden in oktober en november 2018, van 08.30 tot 11.30 uur:
• donderdag 18 oktober en vrijdag 19 oktober
• donderdag 25 oktober en vrijdag 26 oktober
• donderdag 1 november en vrijdag 2 november
• donderdag 8 november en vrijdag 9 november
• donderdag 15 november en vrijdag 16 november
• donderdag 22 november en vrijdag 23 november
Spelregels: het afvalbrengstation is op deze data extra geopend van 08.30 tot
11.30 uur uitsluitend voor het innemen van snoeiafval (takken). Brengers van
snoeiafval moeten in bezit zijn van een toegangspas van het afvalbrengstation en deze ter plaatse tonen. Alleen snoeihout kan tijdens de speciale actie
gratis gestort worden (en geen ander (groen)afval).

S N O E I A F VA L R O U T E

Daarnaast rijdt de gemeente twee keer per jaar een ‘snoeiafvalroute’ voor het
ophalen van snoeiafval. De route wordt dit jaar nog gereden op donderdag
8 november 2018. Voor het laten ophalen van snoeiafval worden kosten in
rekening gebracht én is vooraf aanmelding noodzakelijk. Komende donderdag 8 november hebben inwoners van Westerveld dus de keus: zelf kosteloos
brengen of tegen betaling laten halen.
Spelregels snoeiafvalroute
• Aanmelden van snoeiafval is noodzakelijk en kan tot vrijdag 2 november
via het digitale formulier op www.gemeentewesterveld.nl/snoeiafval of
telefoonnummer 14 0521
• de kosten voor het inzamelen van snoeiafval zijn € 10,- per aanmelding (de
factuur wordt achteraf gestuurd)
• er mag maximaal 2 m3 aangeboden worden
• het snoeiafval moet hanteerbaar en gebundeld aangeboden worden
• vanaf 07.00 uur wordt er ingezameld en moet het aangemelde snoeiafval
aan de weg liggen
• wanneer snoeiafval aangemeld wordt, maar er wordt uiteindelijk geen snoeiafval aangeboden op de inzameldag, dan wordt er toch € 10,- in rekening
gebracht.

Onderhoud
begraafplaatsen
De oudere urnenmuren van de begraafplaatsen van Havelte, Uffelte en Wapserveen worden gereinigd met stoom en de voegwerken worden hersteld. De
werkzaamheden vinden plaats vanaf 16 oktober. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de gemeente.

Bekendmakingen
COLLECTEVERGUNNING VERLEEND

In gemeente Westerveld, collectevergunning Jantje Beton van 24 februari
2019 tot en met 9 maart 2019, verzenddatum 11-10-2018, zaaknummer 225061

EVENEMENTENVERGUNNING VERLEEND

Dwingeloo, Lhee 78, theatervoorstelling Maalkop op:
• donderdag 18 oktober 2018 van 19.00 uur tot 23.00 uur;
• vrijdag 19 oktober 2018 van 19.00 uur tot 23.00 uur;
• zaterdag 20 oktober 2018 van 13.00 uur tot 23.00 uur (2 voorstellingen);
• zondag 21 oktober 2018 van 13.00 uur tot 17.00 uur (met nagesprek),
verzenddatum 08-10-2018, zaaknummer 227291

MILIEUMELDINGEN

• Diever, Bosweg 19, 7981 LE, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen
van een inrichting, ontvangstdatum 25-05-2018, zaaknummer 227747.
Verleend
• Dwingeloo en buitengebied (Lhee, Lheebroek, Leggeloo, Dieverbrug,
Geeuwenbrug, Stroovledder, huis-aan-huis actie verkoop bloembollen op 12
oktober 2018, verzenddatum 05-10-2018, zaaknummer 227633
• Vledder, gehele dorp, huis-aan-huis actie verkoop speculaas van 5 t/m 17
november 2018, verzenddatum 11-10-2018, zaaknummer 228176
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd regulier
• Darp, Rijksweg A32, pomp 1, 7973 KT, bouw laadstation met overkapping,
ontvangstdatum 08-10-2018, zaaknummer 228275
• Diever, Brink 4, 7981 BZ, kap 1 kastanje, ontvangstdatum 05-10-2018,
zaaknummer 228182
• Diever, ter hoogte van Helenalaan 2, 7981 LJ, kap 4 eiken, ontvangstdatum
03-10-2018, zaaknummer 227997
• Diever, Hoofdstraat 43, 7981 AD, realiseren van 3 appartementen, ontvangstdatum 09-10-2018, zaaknummer 228318
• Diever, ter hoogte van Kalteren 11, 7981 LR, kap 2 beuken, ontvangstdatum
03-10-2018, zaaknummer 228003
• Diever, sectie G, nr. 1260, kap 3 eiken en 1 hulst, ontvangstdatum 11-09-2018,
zaaknummer 226436
• Vledder, Oosteind 7, 8381 BH, kap 1 lariks, 9 esdoorns en 5 berken,
ontvangstdatum 07-10-2018, zaaknummer 228193
• Vledder, sectie H, nr. 2430 (terrein van scoutinggroep Van Swieten), plaatsen
materiaalopslag, ontvangstdatum 08-10-2018, zaaknummer 228189
• Wapserveen, Van Zijlweg 5, 8351 HW, plaatsen tijdelijke woonunit (1 jaar),
ontvangstdatum 08-10-2018, zaaknummer 228207
Verleend regulier
• Diever, ter hoogte van Kastanjelaan 6 t/m 20, 7981 ND, kap 9 kastanjebomen,
verzenddatum 03-10-2018, zaaknummer 225713
• Diever, Langkamp 8, 7981 DT, kap 1 beuk, verzenddatum 17-10-2018,
zaaknummer 226004
• Dwingeloo, ter hoogte van Lhee 26, 7991 PG, kap 1 eik, verzenddatum
17-10-2018, zaaknummer 225930
• Dwingeloo, ter hoogte van Leggelerstraat 20, 7991 TA, kap 1 eik, verzenddatum 17-10-2018, zaaknummer 225928
• Dwingeloo, ter hoogte van Westeinde 37, 7991 RT, kap 2 kastanjebomen,
verzenddatum 17-10-2018, zaaknummer 225929
• Havelte, Eursingerlaan 5a, 7971 RE, bouw woonhuis, plaatsen zonnepanelen
in veldopstelling en erfinrichting, verzenddatum 08-10-2018, zaaknummer
224083
• Havelte, Raadhuislaan 2, 7971 CT, kap 1 eik, verzenddatum 17-10-2018,
zaaknummer 226074
• Wapserveen, Midden 128, 8351 HK, herbouw schuur en functioneel
uitbreiden bestaande zorgboerderij, verzenddatum 10-10-2018, zaaknummer 224398
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

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
‘ K A LT E R B R O E K E N 2017 ’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken B&W bekend dat de gemeenteraad op 25 september 2018 heeft besloten het
bestemmingsplan ‘Kalterbroeken 2017’ gewijzigd vast te stellen.
Het vastgestelde digitale plan heeft de planidentificatie NL.IMRO.1701.0000
BP000000000576-003.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het uitbreidingsplan Kalterbroeken. Het plangebied ligt globaal tussen de Ten Darperweg, Kalteren en de
agrarische en natuurgronden ten westen van de kern Diever. Uitgangspunt
voor de (gerealiseerde) 1e fase is consolidatie van de bestaande situatie. Voor
de 2e fase is het concept ‘Natuurlijk wonen in Kalterbroeken’ ontwikkeld.
Dit concept kenmerkt zich door een robuust groen casco dat voorziet in een
natuurlijke overgang van de woonwijk naar de natuurzone/buitengebied.
Binnen dat casco zijn gebieden gesitueerd die bouwmogelijkheden bieden
voor diverse woonmilieus.
De wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn
aangebracht, zijn:
1. De toerit van de kavels aan de Acht Boerijen eindigt op de grens van het
kadastrale perceel 1948 en 1580.
2. In de bestemming Wonen-1 is op de verbeelding de aanduiding ‘voorgevelrooilijn’ opgenomen. In de regels is het volgende bepaald: ‘voorzover de
plankaart is voorzien van de aanduiding ‘voorgevelrooilijn’ dient de naar de
weg gekeerde gevel van een woning in deze voorgevelrooilijn te worden
geplaatst. Aan de legenda zijn toegevoegd de bouwaanduidingen ‘aaneengebouwd’ en ‘voorgevelrooilijn’.
3. De bouwaanduiding ‘aaneengebouwd’ is op de verbeelding gezet voor de
panden Acht Boerijen 1 tot en met 21.
4. De bouwaanduiding ‘twee-aaneen’ voor de panden Koelgoorn 2 tot en met
56 is gewijzigd in ‘aaneengebouwd’.
5. Op een drietal plaatsen wordt de bestemming ‘verkeer – verblijf’ twee
meter verschoven. Reden daarvoor is om voldoende ruimte te creëren voor
de ondergrondse infrastructuur.
(vervolg op pagina 2)

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
30 oktober, 13 en 27 november
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

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

Sociaal
ombudsvrouw
Gemeente Westerveld heeft mevrouw Jozien Schrale aangesteld
als sociaal ombudsvrouw voor de
gemeente. Ervaart u een probleem in
de uitvoering van de nieuwe zorgtaken of is uw vraag door de gemeente
onvoldoende beantwoord, dan kunt
u contact opnemen met mevrouw
Schrale. Zij registreert uw vragen,
zorgen en ervaringen, biedt een luisterend oor en informeert en adviseert
over de mogelijkheden van cliëntondersteuning en begeleiding, klachten,
en bezwaar- en beroepsprocedures.
U kunt rechtstreeks contact opnemen
met de sociaal ombudsvrouw via ombudsvrouw@gemeentewesterveld.nl
of via telefoonnummer 050-5011292
(zakelijk nummer). Zij zal met u een
afspraak maken voor een gesprek in
het gemeentehuis in Diever of voor
een huisbezoek.
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6. In de toelichting is een paragraaf ‘Klimaat en duurzaamheid’
opgenomen. Daarin wordt beschreven hoe het bestemmingsplan inspeelt op de toekomstige klimaatopgave. De wadi’s
binnen de bestemming Groen worden voorzien van de gebiedsaanduiding ‘overige zone - mogelijke klimaatmaatregelen’. In artikel 4 (Groen) zijn regels opgenomen ten behoeve
van mogelijke klimaatmaatregelen.
7. Als gebruik wordt gemaakt van artikel 10.4.1 sub b (afwijking
voor het microwonen) geldt de verplichting in artikel 10.2.1.
sub f ( minimale breedte van 5 meter) en sub g (afstand tot
zijdelingse perceelsgrens niet minder mag bedragen dan 3
meter) niet.
8. Het aantal woningen in artikel 10.4.1., sub b, ad 1, is 78 i.p.v.
72.
Ter inzage: het raadsbesluit, bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 oktober 2018 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever ter inzage. Het
vastgestelde bestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: vanaf 18 oktober tot en met 28 november 2018 kan
beroep worden ingesteld door:
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;
• een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet
in staat is geweest zijn/haar zienswijze kenbaar te maken;

• belanghebbenden tegen de wijzigingen die ten opzichte van
het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.
Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag
bij correspondentie het zaaknummer 228029 vermelden.
Voorlopige voorziening: 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 te
treffen.
Inwerkingtreding: het besluit van de gemeenteraad 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.

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 N 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 ‘ D W I N G E L O O,
B R I N K 30 E N K E R K PA D 1’.

en Kerkpad 1’ hebben voorbereid. Het bestemmingsplan, met
planidentificatienummer NL.IMRO.1701.573PHZKrkw1Brink310001,is opgesteld om het uitbreiden en upgraden van de
bestaande bedrijfsgebouwen behorende bij hotel de Brink en
de bouw van een woning mogelijk te maken. Op grond van het
geldende bestemmingsplan mogen 8 woon-zorgappartementen worden gerealiseerd. Hiervan wordt afgezien. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure
gebracht te worden.
Ter inzage: het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 18 oktober tot en met 28 november 2018 voor een ieder ter inzage in
het gemeentehuis in Diever. Het voorontwerpbestemmingsplan
is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak: vanaf 18 oktober tot en met 28 november 2018 kan
een schriftelijk of mondeling een inspraakreactie worden ingediend. Schriftelijke reacties worden gericht aan B&W, Postbus
50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 225721 bij correspondentie vermelden. Voor het indienen van een mondelinge
reactie kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer
14 0521

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht geven
B&W kennis dat zij het bestemmingsplan ‘Dwingeloo, Brink 30
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