Informatierubriek

Afval
Omdat afval steeds vaker grondstof is voor het maken van nieuwe producten is de inzameling van afval en grondstoffen in de gemeente Westerveld
aangepast. Vanaf 17 januari in het zover. Dan zijn de ondergrondse containers
klaar voor gebruik.
Wijzigingen in de inzameling
De container voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) wordt vanaf nu vaker geleegd en de container voor restafval
minder vaak. Wanneer de container voor restafval bij huis binnen acht weken
vol is, kan het restafval weggebracht worden naar één van de ondergrondse
containers voor het restafval. De ondergrondse container gaat open met de
pas die ook gebruikt wordt voor het afvalbrengstation in Havelte. Kijk op
www.rova.nl/westerveld voor een container in de buurt.
Container in Havelte en Uffelte niet geplaatst
De ondergrondse containers die gepland stonden aan de Leeuwerikweg in
Havelte (naast Patrijsweg 7) en in Uffelte (tegenover het dorpshuis) zijn niet
geplaatst omdat er onvoldoende draagvlak voor de plaatsing is. Binnenkort
vinden gesprekken plaats om tot een passende locatie te komen. Tot die tijd
kunnen inwoners de andere ondergrondse containers gebruiken, bijvoorbeeld de ondergrondse container bij de Albert Heijn in Havelte.
Afvalkalender 2019
De afvalkalender is te downloaden op de website van afvalinzamelaar ROVA.
Op www.rova.nl/afvalkalender kunt u uw postcode en huisnummer invullen
en u ziet het ophaalschema van het huishoudelijk afval voor uw adres.
De kalender wordt op verzoek op papier toegezonden naar bijvoorbeeld
inwoners die geen computer (met internet) hebben. De kalender is aan te
vragen via het ROVA Klantcontactcentrum op telefoonnummer 038 - 427 37 77
(op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar en op zaterdag van 10.00
tot 15.00 uur).
De ROVA-app
Naast de online afvalkalender is de gratis ROVA-app beschikbaar. Hiermee zijn
de inzameldagen altijd binnen handbereik. Op de ROVA-app kan een herinnering worden ingesteld: op deze manier krijgt men een seintje wanneer de
container aan de weg kan. De ROVA-app is er voor iPhone en Android-toestellen en is gratis te downloaden in de Appstore/Playstore.
Vooraankondiging snoeiafval storten
Inwoners kunnen ook in 2019 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 om de volgende ochtenden in het voorjaar van 2019:
- donderdag 21 februari en vrijdag 22 februari
- donderdag 28 en vrijdag 1 maart
- donderdag 7 maart en vrijdag 8 maart
- donderdag 14 maart en vrijdag 15 maart
- donderdag 21 maart en vrijdag 22 maart
- donderdag 28 maart en vrijdag 29 maart

Woensdag 16 januari 2018
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).

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, van Helomaweg 39, 7973 JC, tijdelijke ontheffing voor leegstandsbeheer (handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening), ontvangstdatum 07-01-2019, zaaknummer 234771
• Diever, Kasteel 12, 7981 AN, plaatsen zonnepanelen, ontvangstdatum
02-01-2019, zaaknummer 234418
• Dieverbrug, sectie I, nr. 1727 (vanaf Rijksweg N371 naar restaurant aan
Dieversluis 2), aanleg inrit en kap 2 bomen, ontvangstdatum 14-12-2018,
zaaknummer 233512
• Doldersum, Huenderweg 16b, 8386 XB, plaatsen zonnepanelen, ontvangstdatum 01-01-2019, zaaknummer 234370
• Dwingeloo, Brink 52, 7991 CJ, plaatsen tijdelijke woonunit, ontvangstdatum
06-01-2019, zaaknummer 234759
• Dwingeloo, Levimaat 51, 7991 EB, plaatsen dakkapel, ontvangstdatum
08-01-2019, zaaknummer 234973
• Geeuwenbrug, De Eikenhorst 5, 7985 NP, renoveren/verbouwen gebouw
A-B, ontvangstdatum 04-01-2019, zaaknummer 234672
• Geeuwenbrug, De Eikenhorst 5, 7985 NP, renoveren/verbouwen gebouw C,
ontvangstdatum 04-01-2019, zaaknummer 234678
• Havelte, Korhoenweg 75, 7971 DN, kap 1 kersenboom, ontvangstdatum
05-01-2019, zaaknummer 234710
• Uffelte, Westeinde 5, 7975 RK, kap 2 eiken en 1 perenboom, ontvangstdatum
07-01-2019, zaaknummer 234674
• Wateren, Boterpol 47, 8438 ST, kap 1 eik, ontvangstdatum 06-01-2019,
zaaknummer 234712
Verlenging beslistermijn
• Dieverbrug, N371, Kadastraal bekend Diever, sectie I, nr. 1935, aanleg inrit
nabij carpoolplaats, verzenddatum 07-01-2019, zaaknummer 231138
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

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
22 januari en 5 februari 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

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
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

