Informatierubriek

Eikenprocessierups
Ook in 2019 gaat de gemeente haar best doen om de overlast van de eikenprocessierups zo veel mogelijk te beperken. In totaal telt Westerveld zo’n
39.000 eiken langs wegen en paden en op plekken waar vorig jaar veel nesten
zijn aangetroffen, wordt de rups sinds medio april preventief bestreden. Dit
gebeurt door de eikenbomen te bespuiten met nematoden (aaltjes): een
biologische en natuurvriendelijke manier van bestrijding om te voorkomen
dat de rupsen groeien en brandharen ontstaan, die klachten bij mens en dier
kunnen veroorzaken zoals jeuk, huiduitslag en geïrriteerde ogen of luchtwegen. Het bespuiten van de bomen met de nematoden wordt ’s avonds en/of ’s
nachts gedaan. De nematoden worden over de hele kroon van de eikenboom
gespoten en met het preventieve spuiten wordt gemiddeld negentig procent
van de plaag gereduceerd.
Informatie over gezondheidsklachten door de eikenprocessierups kunt u
onder andere krijgen bij GGD Drenthe: www.ggddrenthe.nl
Wanneer u een nest met eikenprocessierupsen langs gemeentelijke wegen
en paden ziet, kunt u dit melden bij de gemeente: u kunt op onze website
een formulier invullen (www.gemeentewesterveld.nl/MOR) óf bellen naar
telefoonnummer 14 0521.

Afvalbrengstation
Zaterdag 27 april 2019 (Koningsdag) is het afvalbrengstation in Havelte
gesloten.

Wegen en verkeer
W E G A F S L U I T I N G K A LT E R E N I N D I E V E R

Op maandag 15 april 2019 zijn de werkzaamheden aan de weg Kalteren
(ter hoogte van Kalterbroeken) in Diever gestart.

WEGAFSLUITING LOOWEG IN DWINGELOO

Op dinsdag 23 april 2019 zijn de werkzaamheden aan de Looweg in
Dwingeloo gestart. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Voor beide wegafsluitingen geldt: doorgaand verkeer wordt omgeleid.
De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin juni 2019, afhankelijk
van onder andere het weer. Wij vragen uw begrip voor de overlast die de
werkzaamheden met zich meebrengen.

Herdenkingen 4 mei
Op zaterdag 4 mei 2019 is op meerdere plaatsen in
Westerveld, een dodenherdenking. Het gemeentebestuur is
vertegenwoordigd bij de volgende herdenkingen:
Diever
Het 4 mei comité Diever organiseert dit jaar de herdenking
vanuit de Pancratius kerk, aanvang 19.00 uur. Medewerking
hieraan zullen verlenen: vrouwenkoor Jicy Pop, de muziekvereniging Advendo, pianist A. Dekker en organist
G. Geertsma-Veltman.
Bij het monument is om 20.00 uur de kranslegging met medewerking van de
Scouting Diever, Advendo en er wordt een toespraak gehouden namens het
gemeentebestuur. Daarna volgt de rondgang over de begraafplaats langs
de grafmonumenten om daar stil te staan bij diegenen die het leven hebben
verloren als gevolg van oorlogshandelingen.
Na de ceremonie is er gelegenheid om bij elkaar te komen in de Pancratius
kerk.
Doldersum
12.00 uur

Herdenking bij het monument aan de Huenderweg.

Dwingeloo
19.00 – 20.15 uur herdenking in de hervormde kerk en aansluitend bij het
monument op de brink (meer informatie is nog niet
ontvangen op het moment de tekst naar deze krant moest.
Aanvullende informatie wordt verwerkt in het overzicht op
www.gemeentewesterveld.nl).
Havelte
19.00 uur:

19.45 uur:
20.00 uur:

herdenkingsbijeenkomst in de dorpskerk met voordrachten van leerlingen van kindcentrum ‘De Vuursteen’ uit
Wapserveen en ‘De Oosterveldschool’ uit Uffelte, een
toespraak namens het gemeentebestuur en muzikale
bijdragen van een Ineke Heinhuis, Hans Roze en het
Klarinetensemble
stille tocht naar het herdenkingsmonument langs het
oorlogsgraf van Anton W. Siedenburg. Krans- en
bloemlegging bij het monument
2 minuten stilte

Woensdag 24 april 2019
Vledder
19.00 uur:
19.45 uur:
19.58 uur:
20.00 uur:

20.10 uur:
20.15 uur:

herdenkingsbijeenkomst in de N.H.-kerk in Vledder
verzamelen bij de N.H.-kerk en wandelen naar het
monument op De Brink
Last Post
twee minuten stilte
Aansluitend: zingen van het volkslied, kranslegging namens
het gemeentebestuur, het comité 40-45, de Vrouwen van
Nu en vervolgens door eenieder die dat wenst
toespraak namens het gemeentebestuur, muzikale bijdrage
van Mannenkoor Vledder en een dankwoord namens het
comité 40-45
einde van de plechtigheid

Bekendmakingen
EVENEMENTEN

Verleende vergunning
• Diever, in en om de Brink, Oldtimer dag op 13 juli 2019 van 8.00 uur tot 16.00
uur, verzenddatum 23-04-2019, zaaknummer 232961
Meldingen - verleend
• Diever, ter hoogte van Kasteel 2, Rommelmarkt op 13 juli 2019 van 11.00 uur
tot 16.00 uur, verzenddatum 10-04-2019, zaaknummer 242256
• Dwingeloo, Grote Brink: Vrijmarkt en Fietspuzzeltocht in de directe
omgeving van Dwingeloo op 27 april 2019, de Vrijmarkt begint om 09.00 uur
en eindigt om 11.30 uur, de Fietspuzzeltocht begint om 13.30 uur en eindigt
rondom 16.00 uur, verzenddatum 17-04-2019, zaaknummer 242776
• Dwingeloo, Moleneinde/Zuidenweg tot Korenweg, Rommelmarkt op
30 mei 2019, verzenddatum 23-04-2019, zaaknummer 239042
• Havelte, activiteitenterrein en op voorplein van schaapskooi, Schaapscheerdersfeest en samenwerking met Wollig Landleven op 6 en 7 juli 2019 van
11.00 uur tot 16.30 uur (acceptatie melding 5-jarenvergunning), verzenddatum 15-04-2019, zaaknummer 242436

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, Ruiterweg 11, 7973 JS, uitbreiden/verbouwen woning, ontvangstdatum
05-04-2019, zaaknummer 242534
• Frederiksoord, M.E. van der Meulenweg 3a, 8382 CC, nieuwbouw koloniewoning met berging/carport als bijgebouw en zonnepanelen, ontvangstdatum 05-04-2019, zaaknummer 242543
Verleend
• Dwingeloo, t.o. Holtien 14, 7991 PN, noodkap 1 eik, verzenddatum
14-03-2019, zaaknummer 240672
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
‘ S P L I T S E N VA N D E W O O N B O E R D E R I J N A A R
D R I E W O O N E E N H E D E N A A N W I T T E LT E R W E G 33
T E W I T T E LT E ’

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 Wabo een uitgebreide
omgevingsvergunning willen verlenen voor de activiteiten ‘Handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening’ en op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a
Wabo voor de activiteit ‘Bouwen’.
De omgevingsvergunning zal worden verleend voor het wijzigen van het
gebruik en de verbouwing van de woonboerderij naar drie wooneenheden
aan Wittelterweg 33 te Wittelte (zaaknummer 230569).
Ter inzage: het ontwerp van de omgevingsvergunning met bijbehorende
stukken zijn op afspraak in te zien in het gemeentehuis in Diever. Het ontwerp
is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Planidentificatienummer
‘NL.IMRO.1701.509.AFWWittelrwg33’
Zienswijze: vanaf 24 april 2019 tot en met 5 juni 2019 kan een ieder zijn of
haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke
zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB
Havelte. Graag het zaaknummer 230569 vermelden. Voor het maken van een
mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.
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

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 april, 14 en 28 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.
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

Vacature
De gemeenten Westerveld,
Meppel, Steenwijkerland en
Staphorst zijn op zoek naar een

lid voor de
Rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie
is op zoek naar een lid met kennis
en ervaring op het terrein van
gemeentefinanciën, planning
en control en de gemeentelijke
organisatie. Het hebben van
aantoonbare ervaring in het doen
van onderzoek en/of het
begeleiden van onderzoek
is een pre.
Bekendheid met de regio
Meppel, Staphorst, Steenwijkerland en Westerveld geldt als een
voordeel.
Meer informatie – waaronder een
uitgebreide profielomschrijving –
staat op
www.gemeentewesterveld.nl/
vacatures
Reageren op deze vacature kan
tot 27 april 2019.

Op woensdag verschijnt De Westervelder. Deze advertentie van de gemeente is op woensdag te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl

