Informatierubriek

Gemeentegids
In de week van 2 tot en met 7 juli 2018 wordt de Informatiegids Westerveld
2017-2018 (de gemeentegids) huis-aan-huis bezorgd (met uitzondering van
de adressen met nee/nee-sticker). Geen gids ontvangen? U kunt een papieren
exemplaar afhalen in het gemeentehuis of laten toesturen (belt of mailt u
daarvoor de gemeente).
Digitaal
De ‘papieren’ Informatiegids Westerveld 2017-2018 bestaat uit twee gedeelten: het eerste deel gaat over het gemeentebestuur en de diensten die de
gemeente levert. De informatie in het eerste gedeelte is ook te vinden op
www.gemeentewesterveld.nl
Het tweede gedeelte van de gids is een overzicht van organisaties, verenigingen, stichtingen et cetera in de gemeente. Dit tweede gedeelte wordt
beheerd door de uitgever (Akse Media) én is óók digitaal te raadplegen:
- op de website https://westerveld.smartmap.nl/
- in de Gemeentegids App (te downloaden in de App Store en Google Play)

Woensdag 4 juli 2018

Bekendmakingen
VERLEEND EVENEMENTENVERGUNNING

• Diever, route Brink – Brinkstraat – Veentjesweg – Tusschendarp – Vlasstraat –
Kloosterstraat – Brink, Brinkenloop elke dinsdag in juli en augustus,
zaaknummer 217216
• Dwingeloo, Lhee 76, 7991 PJ, Q-Music foute party op 15-12-2018, zaaknummer 217560, verzenddatum 02-05-2018
• Uffelte, in en rond Uffelte, Klaverblad fiets- en wandeltocht op 7 en 8 juli
2018, verzenddatum 25-06-2018, zaaknummer 217102

MILIEUMELDINGEN

• Dwingeloo, Leggeloo 21, 7991 PW melding Activiteitenbesluit milieubeheer
voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 15-03-2018,
aanvullingen 28-05-2018, zaaknummer 222004
• Frederiksoord, Koningin Wilhelminalaan 76, 8382 GD, melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een inrichting, ontvangstdatum
30-05-2018, zaaknummer 221968

Verandering in gegevens?
Staat uw organisatie, vereniging, stichting et cetera in de gids en veranderen
de (contact)gegevens? Geef deze mutatie dan direct door in een e-mail aan de
uitgever van de Informatiegids Westerveld. Zo blijven de digitale gids en de
app het hele jaar door actueel. De uitgever is Akse Media, redactie@aksemedia.nl Graag bij onderwerp schrijven: Informatiegids Westerveld.

Verleend
• Havelte, Eursingerkerkweg 2a, voorstellingen openluchtspel en een openlucht kerkdienst (acceptatie meldingen 5-jarenvergunning), 6, 11, 13, 18, 20
juli, 15, 18, 22, 24 augustus en 19 augustus 2018, verzenddatum 05-06-2018,
zaaknummer 218653

Visuele beperking
Heeft u een visuele beperking of kent u iemand met een visuele beperking
en heeft u (hij/zij) moeite met het lezen van de ‘papieren’ gids? Uitgever Akse
Media kan de gids ook leveren als grootlettergids, braillegids et cetera. Neem
voor een aangepaste gids contact op met uitgever Akse Media op telefoonnummer 0223 – 66 88 77 of e-mailadres info@aksemedia.nl. Ook de grootlettergids en braillegids zijn gratis.

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Brink 52, 7991 CJ, kappen van 1 eik, ontvangstdatum 20-06-2018,
zaaknummer 221915
• Dwingeloo, sectie K, nr. 1795, landschappelijke inrichting en aanleg uitrit
evenemententerrein, ontvangstdatum 19-06-2018, zaaknummer 221855
• Diever, Groningerweg, sectie I, nummers 271, 260 en 140, opwaarderen semi
verhard schelpenfietspad naar beton fietspad, ontvangstdatum 21-06-2018,
zaaknummer 222040
• Havelte, Kosterijstraat 2a, 7971 CK, bouw stolpschuur, ontvangstdatum
21-06-2018, zaaknummer 222048
• Havelte, Overcingelaan 1, 7971 RC, kappen van twee eiken, ontvangstdatum
20-06-2018, zaaknummer 221914
• Havelterberg, Bisschopsbergweg 29, 7974 HC, plaatsen dakkapel, ontvangstdatum 20-06-2018, zaaknummer 221920
• Vledder, Oosterkamp 11, 8381 BV, kappen van een eik, ontvangstdatum
20-06-2018, zaaknummer 221911
• Wapse, Rollestraat 24, 7983 KJ, bouw vier appartementen in een boerderij,
ontvangstdatum 21-06-2018, zaaknummer 222009

Grofvuilroute
Donderdag 2 augustus 2018 wordt de grofvuilroute gereden. Wie die dag grof
huishoudelijk afval wil laten ophalen, moet dit vooraf aangemeld hebben bij
de gemeente. Aanmelden kan tot en met donderdag 26 juli 2018 via het digitale formulier op www.gemeentewesterveld.nl en telefonisch (14 0521) . 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

Wijziging inzameling oud
papier Dwingeloo en
omgeving
In opdracht van de gemeente gaan de
inzamelaars (Burg. W.A. Storkschool en
Missionaire Commissie Brugeskerk) vanaf
1 september 2018 samenwerken bij de
inzameling van het oud papier in Dwingeloo en omgeving (oude gemeente
Dwingeloo). Hierdoor kunt u nu elke maand op een vaste avond het oud
papier aan de weg zetten.
Nog veel papier in restafval
In ons restafval zit gemiddeld 50% aan stoffen die gerecycled kunnen worden.
Dat is zonde! Dit betekent dat er grondstoffen verbrand worden. Er zit naast
papier, ook glas (hoort in de glasbak), textiel (hoort in de textielcontainer), en
plastics (hoort in de oranje container) in ons restafval. We kunnen ons afval
dus nóg beter scheiden.
Van afval naar grondstof
Op deze manier zorgen we er samen voor dat we minder restafval produceren. Van 160kg per jaar per inwoner, naar 100kg per jaar per inwoner in 2020.

Japanse duizendknoop
De gemeente bestrijdt de Japanse duizendknoop en vraagt inwoners en
ondernemers van Westerveld mee te helpen. Ziet u de Japanse duizendknoop
op gemeentegrond? Meld dit dan bij de gemeente.
Hebt u de Japanse duizendknoop in uw tuin, verwijder deze door de plant af
te knippen. Gooi het snoeiafval in de grijze container om uitbreinding van de
plant te voorkomen.
Reden bestrijding
De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant die zich verspreidt met
lange, dikke en diepliggende wortels. Door het groeien, verdringt de plant
andere kruiden en struiken. Dit is niet goed voor de natuur en de verzorgde
uitstraling van de openbare ruimte. De plant groeit door beton, asfalt en
funderingen van o.a. woningen en andere bouwwerken.

OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERPVERGUNNING

• Diever, Kruisstraat 2, 7981 AR, verbouwen bakhuis en aanbrengen corridor bij
rijksmonumentale boerderij, verzenddatum 27-6-2018, zaaknummer 214549
Verlenging beslistermijn
• Dieverbrug, Dieverbrug 33, 7984 NH, uitbreiden drie sleufsilo’s in oostelijke
richting, verlengen beslistermijn, verzenddatum 26-06-2018, zaaknummer
219942

VERLEEND VERKEERSBESLUIT

• Dorpsstraat en Zuidstraat, Uffelte, 7975 AN. Klaverblad fiets- en wandeltocht,
verkeersbesluit: afsluiten wegen voor alle verkeer op 7 juli van 09.00-18.00
uur en 8 juli van 07.00-18.00 uur, verzenddatum 25-06-2018, zaaknummer
217102
• Havelte, Kerklaan 2a, afsluiten wegen i.v.m. openluchtspel, afsluiten wegen
in beide richtingen voor alle verkeer, behalve voetgangers: Kerklaan vanaf
kruising met Raadhuislaan en kruising met Meeuwenveenweg op 6, 11, 13,
18, 20 juli en 15, 18 (afwijkende tijd van 15.00-23.20 uur), 22 en 24 augustus
van 20.00 uur tot uiterlijk 23.30 uur, verzenddatum 05-06-2018, zaaknummer
218653
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

ONT WERPBESLUIT WEIGERING OMGEVINGSVERG U N N I N G ‘ L E E M W E G 1 I N WA P S E ’

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken b&w bekend dat zij voornemens zijn de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een stalunit en het plaatsen van een
zwembad op het perceel aan Leemweg 1 in Wapse te weigeren (zaaknummer
216786).
Ter inzage: het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien in het gemeentehuis in Diever.

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
10 en 17 juli 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

Zienswijze: vanaf 27 juni 2018 tot en
met 8 augustus 2018 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 216786 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

Vacature
Gemeente Westerveld
is op zoek naar een

Financieel
administratief
medewerker
voor 32 tot 36 uur per week
Zie voor meer informatie over
deze functie op
www.gemeentewesterveld.nl/
vacatures

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

