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Gemeenteraadsverkiezingen
Z I T T I N G C E N T R A A L S T E M B U R E AU
B E K E N D M A K I N G U I T S L AG V E R K I E Z I N G

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart
2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerveld maakt bekend, dat op vrijdag 23 maart 2018 om 10:00, in het gemeentehuis te Diever, een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.
Diever, woensdag 14 maart 2018.
De voorzitter voornoemd,
H. Jager

Veranderingen
Wmo-vervoer
Vanaf maandag 9 april 2018 gaat Publiek Vervoer Groningen Drenthe van
start. Gemeente Westerveld en alle andere gemeenten in Groningen en Drenthe zijn hier in vertegenwoordigd. Wij werken nauw samen met de provincies,
het OV-bureau Groningen Drenthe en reizigersgroepen. Het Wmo-vervoer
valt ook onder publiek vervoer.
Dvg personenvervoer
Tot nu toe verzorgde Connexxion het Wmo-vervoer in gemeente Westerveld.
Dit verandert. Vanaf 9 april rijdt DVG Personenvervoer voor u (Connexxion
stopt dus).
Let in maart op uw brievenbus
In de maand maart krijgt u een nieuwe Wmo-pas en meer informatie toegestuurd. Op de enveloppe ziet u bijgaand logo staan. De oude Wmo-pas is
vanaf 9 april niet meer geldig. Heeft u met Pasen nog geen Wmo-pas ontvangen? Neem dan contact op met Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Vanaf
9 april rijdt DVG Personenvervoer u naar de gewenste bestemming!

Werkzaamheden
Piet Soerplein
WERKZAAMHEDEN OP HET PLEIN EN
V E R P L A AT S I N G W E E K M A R K T

Op 19 maart 2018 begint de aannemer met de herinrichting van het Piet
Soerplein. Door de werkzaamheden kan het voorkomen dat de loop-, fiets-,
en autoroutes die u gewend bent te nemen, tijdelijk anders liggen. De winkels
en woningen blijven bereikbaar.
Tijdens de werkzaamheden kan de weekmarkt niet op de gebruikelijke plek
midden op het plein staan. Daarom wordt de weekmarkt tijdens de uitvoering verplaatst naar de plaats voor lang-parkeren bij het rugbyterrein. Deze
tijdelijke plek wordt met borden aangegeven. Zodra het plein gereed is, keert
de weekmarkt weer terug naar de bekende plek op het plein.
Als alles volgens planning verloopt dan zijn de werkzaamheden in de week
van 23 juli afgerond.
Heeft u vragen over de werkzaamheden? De aannemer richt een bouwkeet
in naast het oude Univé kantoor. Hier kunt u terecht voor meer informatie. U
kunt ook contact opnemen met de gemeente.

Snoeiafval en compost
S N O E I A F VA L G R AT I S S T O R T E N

Inwoners van Westerveld kunnen een aantal weken op donderdag- en vrijdagochtend kosteloos snoeiafval (takken) afleveren op het afvalbrengstation
in Havelte. Normaalgesproken moet voor het storten van snoeiafval betaald
worden. Het gaat nog de volgende ochtenden:
- donderdag 15 maart en vrijdag 16 maart
- donderdag 22 maart en vrijdag 23 maart
- donderdag 29 maart en vrijdag 30 maart
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).

G R AT I S C O M P O S T

De gemeente doet weer mee aan de landelijke compostactie. Dit betekent
dat ieder huishouden in Westerveld gratis compost kan ophalen. Voor ieder
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huishouden is maximaal 1 shovelbak vol compost beschikbaar. Inwoners kunnen de gratis compost ophalen bij het afvalbrengstation aan de Oeveraseweg
19 in Havelte op:
- vrijdagmiddag 23 maart 2018 tussen 12.30 uur en 16.00 uur en
- zaterdagochtend 24 maart 2018 tussen 8.30 uur en 12.00 uur.
Spelregels: de gratis compost kan alleen gehaald worden wanneer men in
bezit is van een toegangspas van het afvalbrengstation van gemeente Westerveld. Per auto (met aanhangwagen) één toegangspas. Ook geldt: op = op.

Westerveld Inclusief
Maandag 19 maart 2018 vindt de ontmoeting ‘Westerveld Inclusief’ plaats,
georganiseerd door de gemeente Westerveld. Deze avond staat in het teken
van meetellen en meedoen in de samenleving. Tijdens deze avond ruimte
voor bewustwording, ontmoeten en netwerken.
Wat kunt u deze avond verwachten?
Er worden verschillende workshops aangeboden. Onder andere workshops
van LFB Wolvega (LFB staat voor Landelijke Federatie Belangenbehartiging/
Belangenorganisatie door en voor mensen met een licht verstandelijke
beperking). Zij bieden de workshops: ‘Moeilijke taal makkelijk maken’ en ‘Uppower!’. De workshop Up-power! wordt gegeven door Yta Strikwerda, onder
andere bekend van haar optreden bij Paul de Leeuw. Verder wordt er een ‘Ervaringsworkshop’ gegeven door MEE Drenthe. Door deze workshop kan men
ervaren hoe het is om een fysieke of mentale beperking te hebben. Tot slot
biedt de IGSD een workshop aan over regelingen, financiële en maatschappelijke voordelen van het in dienst nemen van mensen met een beperking.
Ongehinderd
Na de workshops zal de gemeente Westerveld samen met de organisatie
van Ongehinderd de Ongehinderd app en website lanceren. In 2018 zullen
verschillende locaties in de gemeente Westerveld getoetst worden op toegankelijkheid door Ongehinderd. Door de gratis Ongehinderd App en website
kunnen mensen precies zien welke locaties goed toegankelijk zijn en welke
voorzieningen deze bieden.
Uw stem telt
Na deze lancering is er gelegenheid tot netwerken en een bezoek aan de
informatiemarkt. Op de informatiemarkt zal ook een stemhokje aanwezig zijn
waarin u kunt aangeven welke onderwerpen met betrekking tot meetellen en
meedoen u het belangrijkste vindt. De top 5 zal bekend gemaakt worden in
de Westervelder. De gemeente zal daar actief mee aan de slag gaan.
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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
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
20 maart, 3 en 17 april 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

Aanmelden
De ontmoeting is inclusief, iedereen is welkom bij Stad & Esch, Westeres 7 in
Diever. Vanaf 18.45 uur is er inloop, het programma begint om 19.00 uur en
eindigt om 21.30 uur. Het programma voor de avond ontvangt u nadat u zich
heeft aangemeld. U kunt zich aanmelden via www.gemeentewesterveld.nl
We kijken ernaar uit u op deze avond te ontmoeten.

Ruimtelijke ordening
O N T W E R P B E S T E M M I N G S P L A N ‘ D E VA L D E R S E
D W I N G E L O O, PA R T I Ë L E H E R Z I E N I N G
BEDRIJVENTERREIN’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat met ingang van 15 maart 2018, bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Diever, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan
‘De Valderse Dwingeloo, partiële herziening bedrijventerrein’, met planidentificatie NL.IMRO.1701.571PHZNijverhwegDW-0002, met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlage. Het ontwerpbestemmingsplan kan tevens
worden ingezien via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De reden voor
het opstellen van de partiële herziening is tweeledig.
Ten eerste: In het onherroepelijke het bestemmingplan ‘De Valderse Dwingeloo, uitbreiding bedrijventerrein’ is door middel van een aanduiding is
geregeld welke bedrijven qua milieucategorie waar zijn toegestaan. In het
noordwestelijke deel van uitbreidingsgebied zijn bedrijven toegestaan tot
maximaal categorie 3.2. In resterende deel mogen bedrijven tot maximaal
categorie 2 zich vestigen. De eigenaar van het bedrijf gevestigd in het pand
Nijverheidsweg 28 is van plan in het uitbreidingsgebied een nieuwe fabriekshal te realiseren. Op de te bouwen hal is categorie 3.2 van toepassing. Het
gekochte perceel ligt deels binnen de aanduiding 3.2 en deels binnen de
aanduiding 2. Daarom kan geen omgevings-vergunning worden verleend. Dit
kan worden opgelost door de grens van de aanduiding te verleggen c.q. het
categorie 3.2 gebied te vergoten. Daarvoor is onderhavige partiële herziening
opgesteld.
Ten tweede: Binnen de plangrens van het onherroepelijke bestemmingsplan is de oorspronkelijke afschermende beplanting van het bedrijventerrein
De Valderse opgenomen met de bestemming Bos. Omdat die beplanting
door de uitbreiding geen functie meer heeft is een wijzigingsbevoegdheid
Vervolg op pagina 2

Stemhulp

Aan de gemeenteraadsverkiezingen
in Westerveld, op woensdag 21 maart
2018, doen zes partijen mee:
1. Progressief Westerveld/D66/
GroenLinks, 2. VVD, 3. PvdA,
4. CDA, 5. Gemeentebelangen,
6. DSSW/Sterk Westerveld
De zes partijen hebben gekozen voor
de digitale stemhulp MijnStem.
Op de website van MijnStem krijgt
u 24 stellingen voorgelegd die ook
door de deelnemende partijen
beantwoord zijn. Het programma
berekent op basis van de 24 stellingen, welke partij het meest bij u past.
U vindt de stemhulp op
http://westerveld.mijnstem.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 woensdag verschijnt De Westervelder. Deze advertentie van de gemeente is op woensdag te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl
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opgenomen. De bestemming Bos kan worden gewijzigd in
Bedrijventerrein. Om pragmatische redenen is er voor gekozen
de wijziging in onderhavig plan mee te nemen. Anders zouden
2 procedure moeten worden gevolgd.
Zienswijze: tot en met 25 april 2018 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.

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
‘ R U I N E R W O L D S E W E G 4 , U F F E LT E ’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 6 maart 2018 heeft besloten het bestemmingsplan
“Ruinerwoldseweg 4, Uffelte” met planidentificatie NL.IMRO.17
01.509PHZRuinerwoldsewg4-0002 ongewijzigd vast te stellen.
Het bestemmingsplan is opgesteld om een herontwikkeling
op het perceel planologisch mogelijk te maken. De voormalige agrarische bebouwing zal worden gesloopt en er zal een
schuur/werkplaats met inpandige woning worden gebouwd.
Ter inzage: het raadsbesluit, bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 maart 2018 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 15 maart tot en met 25 april 2018 kan beroep
tegen het vastgestelde plan worden ingesteld door:
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt;
• 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: Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag
bij correspondentie het zaaknummer 212200 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.

Wegen en vervoer

verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld. De werkzaamheden duren naar verwachting tot midden juli 2018, afhankelijk
van onder andere het weer.
Vooruitlopend op de herinrichtingswerkzaamheden wordt een
deel van de waterleiding vervangen. Deze werkzaamheden zijn
12 maart 2018 gestart.
Wij vragen uw begrip voor de onvermijdelijke overlast die de
werkzaamheden met zich meebrengen.

W E G A F S L U I T I N G R U I T E R W E G T E DA R P

Op maandag 26 maart 2018 start het herstraten van de Ruiterweg in Darp, het deel tussen de Van Helomaweg en de Turfweg.
Voor het verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld. De
werkzaamheden duren naar verwachting tot begin mei 2018,
afhankelijk van onder andere het weer.
Wij vragen uw begrip voor de onvermijdelijke overlast die de
werkzaamheden met zich meebrengen.

WEGAFSLUITING MOLENEINDE EN
LHEEWEG TE DWINGELOO

Op maandag 26 maart 2018 start de herinrichting van het
Moleneinde en de Lheeweg in Dwingeloo. De werkzaamheden
worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij de weg per fase volledig
wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. Voor doorgaand

Bekendmakingen
MILIEUMELDING
• Wapse, Bareldsweg 2, 7983 KH , melding Activiteitenbesluit
milieubeheer het vergroten van een bestaande schuur t.b.v.
opslag van materieel, ontvangstdatum 05-12-2017, zaaknummer 216337

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aangevraagd regulier
• Doldersum, Huenderweg 16b, sectie G, nr. 918, nieuwbouw
woning, ontvangstdatum 01-03-2018, zaaknummer 216195
• Dwingeloo, Lhee 99, 7991 PK, plaatsen zonnepanelen in vrije
veldopstelling, ontvangstdatum 01-03-2018, zaaknummer
216250
• Havelte, Raadhuislaan 5, 7971 CT, kap 1 esdoorn, ontvangstdatum 26-02-2018, zaaknummer 216073
• Havelte, Oeveraseweg 13a, 7971 PA, bouw opslagloods,
ontvangstdatum 26-02-2018, zaaknummer 216046
• Oude Willem, Tilgrupweg 25, 8439 SR, uitbreiden woning,
ontvangstdatum 21-02-2018, zaaknummer 215804
• Uffelte, Lindenlaan 37, 7975 AE, bouw houten schuur/garage,
ontvangstdatum 06-03-2018, zaaknummer 216452
• Wateren, Boterpol 62, 8438 ST, uitbreiden woning,
ontvangstdatum 28-02-2018, zaaknummer 216222
• Wapse, Bareldsweg 6, 7983 KH, kappen van 2 eiken,
ontvangstdatum 05-03-2018, zaaknummer 216451
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan 11a,
8384 EA, nieuwbouw koloniewoning met bijgebouw,
ontvangstdatum 02-03-2018, zaaknummer 216331
Verleend regulier
• Darp, Veleweg 1, 7973 JV, kap 1 eik, verzenddatum
14-03-2018, zaaknummer 213905

• Diever, Hoofdstraat 24, 7981 AA, kappen van 1 eik, 1 Am.eik
en 1 lindeboom, verzenddatum 12-03-2018, zaaknummer
213599
• Dwingeloo, Lhee 79a, 7991 PJ, tijdelijk plaatsen chalet,
verzenddatum 14-03-2018, zaaknummer 214754
• Wapserveen, Schipslootweg 6, 8351 HV, kappen van 1 eik,
1 beuk en 1 berk, verzenddatum 14-03-2018, zaaknummer
214536
• Wateren, Boterpol 18, 8438 ST, kap 15 eiken, verzenddatum
07-03-2018, zaaknummer 213445
Geweigerd regulier
• Wapserveen, Oosteinde 5, 8351 HA, kap 1 eik, verzenddatum
12-03-2018, zaaknummer 213659
Verlenging beslistermijn
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 33, 7991 CZ, herbouw bedrijfspand, ontvangstdatum 21-12-2017, zaaknummer 212395

ONTWERPVERGUNNING
• Havelte, ter inzage legging ontwerp-omgevingsvergunning
fietsbelevingspad Waterbolkpark Havelte, verzenddatum
14-3-2018, zaaknummer 215345
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

ONTWERP- OMGEVINGSVERGUNNING
Fietsbelevingspad in het Waterbolkpark Havelte
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) –
zaaknummer 215345.
Op 11 februari 2018 is een aanvraag omgevingsvergunning
binnengekomen voor het aanleggen van een fietsbelevingspad
in het Waterbolkpark te Havelte.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld
maken bekend dat zij voornemens is de omgevingsvergunning
te verlenen. De omgevingsvergunning zal worden verleend
voor de activiteit ‘Aanleg’. Burgemeester en wethouders
overwegen op grond van artikel 2.1, lid 1, onder b van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te verlenen.
Inzage: De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen in verband hiermee
ter inzage van 15 maart 2018 tot en met 12 april 2018 in het
gemeentehuis van Diever. U kunt de ontwerpvergunning en de
bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt
u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer
14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer
daarbij te vermelden.
Zienswijze: Gedurende de periode van ter inzagelegging kan
een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970
AB Havelte on der vermelding van het zaaknummer 201023.
Na telefonische afspraak kunnen zienswijzen gedurende deze
termijn ook mondeling naar voren gebracht worden.
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