Informatierubriek

Politieke avond
Westerveld
Op dinsdag 12 januari 2021 om 20.00 uur vindt er in de raadszaal weer een
Politieke avond Westerveld plaats. De agenda van deze vergadering is als
volgt:
1. Beheer Buitenruimte Westerveld en overname groenmedewerkers
Reestmond door ROVA (informatieronde)
2. Voorstel Fusie OBS De Veldwikke Darp en OBS De Bosrank Havelte
(debatronde)
3. Voorstel Noodsteun voor culturele infrastructuur (debatronde)
4. Rondvraag
De avond bijwonen/volgen
In verband met het coronavirus is de Politieke avond Westerveld alleen online
te volgen via internet (de link staat op www.gemeentewesterveld.nl).
Inspreken
Het is mogelijk om voorafgaand aan een debatblok maximaal vijf minuten in
te spreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raads- en commissieleden
worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de
inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30
uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffie,
tel. 14 0521. Ook voor meer informatie over de spelregels rond inspraak, kunt
u contact opnemen met de griffie.
Agenda en stukken
De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld
kunt u downloaden via de website van de gemeenteraad:
www.gemeentewesterveld.nl/bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en
-stukken website’.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende
inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger

Ruimtelijke ordening
T O E PA S S E N C O Ö R D I N AT I E R E G E L I N G
V E R P L A AT S I N G A L D I D W I N G E L O O

Op 23 december 2020 heeft de gemeenteraad op grond van artikel 3.30
van de Wet ruimtelijke ordening besloten dat de coördinatieregeling wordt
toegepast voor het bouwplan voor de verplaatsing van Aldi Dwingeloo naar
Valderseweg in Dwingeloo.
Het coördinatiebesluit heeft betrekking op het bestemmingsplan
‘Dwingeloo, Aldi Valderseweg’ en de benodigde omgevingsvergunning(en)
voor het uitvoeren van het bouwplan, herinrichten van het terrein en overige
met het project samenhangende besluiten.

Woensdag 6 januari 2021
Met deze coördinatieregeling worden de voorbereiding en bekendmaking
van de besluiten gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures naast elkaar.
Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te
dienen over de ontwerpbesluiten zoals bijvoorbeeld het ontwerpbestemmingsplan. Wij verwachten dat in het eerste kwartaal van 2021 de ontwerpen
ter inzage gelegd kunnen worden. Zodra dat kan, wordt dit gepubliceerd in
“De Westervelder”. De besluiten om het bestemmingsplan vast te stellen en
om de omgevingsvergunning te verlenen worden in de beroepsfase aangemerkt als één besluit. Daartegen kan na vaststelling en verlening beroep
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Tegen dit besluit tot toepassing van de coördinatieregeling toe te passen
staat geen bezwaar en beroep open. De stukken zijn in te zien via de
website van de gemeenteraad op www.gemeentewesterveld.nl onder het
kopje ‘gemeenteraad’.

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Roedenbergen 14, 7981 EG, plaatsen berging, ontvangstdatum
23-12-2020, zaaknummer 291477
• Dwingeloo, Valderseweg, sectie M, nr. 2692, nieuwbouw winkelfunctie,
ontvangstdatum 23-12-2020, zaaknummer 291413
• Havelte, Gruttoweg 12, 7971 DV, plaatsen dakkapel, ontvangstdatum
23-12-2020, zaaknummer 291385
• Havelte, Hesselterdwarsweg 1, 7971 PR, uitbreiding stal en kapschuur,
ontvangstdatum 24-12-2020, zaaknummer 291717
• Nijensleek, Moersberger Erven, kavel 4, bouw loods, ontvangstdatum
22-12-2020, zaaknummer 291353
• Uffelte, Linden Erven, kavel 11, sectie M, nr. 1539, nieuwbouw woning,
ontvangstdatum 23-12-2020, zaaknummer 291412
• Uffelte, Linden Erven, kavel 12, sectie M, nr. 1541, nieuwbouw woning,
ontvangstdatum 23-12-2020, zaaknummer 291411
• Uffelte, Vijverlaan 5, 7975 BW, kap één eik, ontvangstdatum 27-12-2020,
zaaknummer 291713
• Vledder, Solweg 11, 8381 BJ, aanleg uitrit, ontvangstdatum 24-12-2020,
zaaknummer 291668
Verleend regulier
• Dwingeloo, Lheebroek 14, 7991 PL, opstarten Bed & Breakfast, verzenddatum
05-01-2021, zaaknummer 287574
• Dwingeloo, Tolweg 22, 7991 TC, bouw nieuwe schuur met zonnepanelen op
dak en verwijderen van alle bijgebouwen op het erf en verwijderen asbest,
verzenddatum 07-01-2021, zaaknummer 287941
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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
12 en 26 januari tot 18.00 uur
Let op: eerst afspraak maken!
Heeft u een dienst vanuit de gemeente nodig? Dan vragen we u om éérst telefonisch
contact op te nemen, via telefoonnummer
14 0521. Ook voor een bezoek aan de balie
dient u vóóraf te bellen, voor het maken van
een afspraak. Het is verplicht om tijdens uw
bezoek een mondkapje te dragen.
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.
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

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 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

