Informatierubriek

Gemeentegids
In de week van 2 tot en met 7 juli 2018 is de Informatiegids Westerveld 20182019 (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 2018-2019 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)
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.
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.

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

ZomerOndernemer
De gemeenten Meppel, Steenwijkerland, Staphorst en Westerveld doen
gezamenlijk mee aan het project ZomerOndernemer.
Ben jij tussen de 15 en 22 jaar en heb je een idee om een eigen bedrijf te
starten? Doe dan mee!
In zes weken start je onder professionele begeleiding je eigen bedrijf.
Deelname aan het project is gratis en er is plaats voor 30 deelnemers.
Wat je nodig hebt, is een idee voor een bedrijf en motivatie. Het project start
op 24 juli 2018.
Meer informatie vind je op www.zomerondernemer.nl

Minimabeleid
Bent u inwoner van de gemeente Westerveld, 21 jaar of ouder, woont u
zelfstandig en heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u een
beroep doen op het minimabeleid en mogelijk in aanmerking komen voor:
- een participatiebijdrage van € 171,00 per gezinslid,
- een toeslag van € 171,00 voor ieder kind in de leeftijd van 12 tot en met 17
jaar.
U mag het geld dat u krijgt bijvoorbeeld gebruiken voor de aanschaf van een
computer, de vervanging van een koelkast, wasmachine of ander duurzaam
gebruiksgoed, voor de kosten van een maaltijdvoorziening, de kosten van
voortgezet onderwijs of andere scholing, de kosten van vervoer of de aanschaf van bijvoorbeeld een (brom)fiets of voor een bijdrage/lidmaatschap van
sportclub of vereniging.
Meer weten over de inhoud en voorwaarden?
Kijk op www.igsd-sw.nl voor de brochure en het aanvraagformulier, of bel met
de IGSD op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur op nummer 0521 - 538 980. U
kunt ook terecht bij medewerkers van de IGSD in het gemeentehuis in Diever.
Zij zijn aanwezig op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 09.00 tot
12.30 uur.
Aanvragen: stuur het aanvraagformulier ingevuld, ondertekend en voorzien
van bewijsstukken naar de IGSD, Postbus 300, 8330 AH Steenwijk.
Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier?
Neemt u dan contact op met het Centraal Meldpunt Vrijwillige Hulp, bereikbaar op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur, telefoonnummer 085 - 273 1427 (lokaal tarief).
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Bekendmakingen
VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

• Diever, op en om de Brink, Fiets4daagse Diever, 24 t/m 27 juli 2018 van
8.00 - 17.00 uur, verzenddatum 03-07-2018, zaaknummer 219388
• Frederiksoord, Koningin Wilhelminalaan 87, Erfgoeddag van Westerveld,
7 juli van 10.00 - 17.00 uur, verzenddatum 03-07-2018, zaaknummer 217437

VERLEEND VERKEERSBESLUIT

• Diever, op en om de Brink, verkeersbesluit i.v.m. fiets4daagse Diever. Op
dinsdag 24 juli 2018 tot en met vrijdag 27 juli 2018, elke dag van 8.00 uur tot
17.00 uur worden de volgende wegen rond de Brink in Diever afgesloten:
- Hoofdstraat vanaf huisnr. 2 t/m nr. 48 (’t Keernpunt) (Peperstraat blijft open)
- Brink vanaf Kloosterstraat t/m ’t Keernpunt
En van dinsdag 24 juli 2018 na 18.00 uur tot woensdagochtend 10.30 uur
worden alle wegen rondom de Brink in Diever afgesloten.
Verzenddatum 03-07-2018, zaaknummer 219388
• Vledder, op en om het Lesturgeonplein, verkeersbesluit i.v.m. Vleddermarkten. Op de dinsdagen 17-24-31 juli 2018 en 7-14-21 augustus 2018 van 16.00
uur tot 22.30 uur worden de volgende wegen afgesloten:
- B-weg Vledderweg thv Beatrixstraat
- van Royenlaan – Vledderweg
- van Royenlaan – Torenlaan
- van Royenlaan – Bosbouwkamp
- achter de Tippe – de Hoek
- de Hoek thv Kerkepad.
Verzenddatum 03-07-2018, zaaknummer 215833

MILIEU

Melding
• Uffelte, Ruinerwoldseweg 4, 7975 PD, Activiteitenbesluit milieubeheer voor
het oprichten van een inrichting, ontvangstdatum 22-03-2018, zaaknummer
222467
Verleend
• Vledder, Lesturgeonplein, aan de parallelweg Vledderweg en van Royenlaan
in Vledder, Vleddermarkten op de dinsdagen 17-24-31 juli 2018 en 7-14-21
augustus 2018 van 18.00 - 21.00 uur (acceptatie melding 5-jarenvergunning),
verzenddatum 03-07-2018, zaaknummer 215833

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Hoofdstraat 60, sectie G, nr. 781, wijziging bestemmingsplan,
ontvangstdatum 27-06-2018, zaaknummer 222278
• Diever, Kalterbroeken 42, 7981 EE, bouw woning, ontvangstdatum
18-05-2018, zaaknummer 220373
• Dwingeloo, Bosrand 11, 7991 PA, verbouw en uitbreiden woning, ontvangstdatum 26-06-2018, zaaknummer 222214
• Havelte, Loosweg 2, 7971 PH, kappen van 1 populier, ontvangstdatum
26-06-2018, zaaknummer 222197
• Havelte, Eursingerkerkweg 17, 7971 BS, kappen van 2 eiken, ontvangstdatum
26-06-2018, zaaknummer 222198
• Uffelte, Kippenburgweg 6, 7975 PP, kappen van 7 essen en 2 eiken,
ontvangstdatum 26-06-2018, zaaknummer 222226
• Uffelte, Linden Erven, kavels 5,6 en 7, sectie M, nr. 1561, nieuwbouw 3 geschakelde woonhuizen, ontvangstdatum 29-06-2018, zaaknummer 222369
• Wilhelminaoord, Kooimanstraat, sectie K, nr. 650, nieuwbouw 18 woningen,
ontvangstdatum 29-06-2018, zaaknummer 222330
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
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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
24 juli en 7 augustus 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

Vacatures
Gemeente Westerveld
is op zoek naar een

Medewerker
financiële
administratie
(voor 32-36 uur per week)
en een

Stagiair HRM
Zie voor meer informatie over
deze functies op
www.gemeentewesterveld.nl/
vacatures

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

Ruimtelijke ordening
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
‘ 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 B E D R I J V E N T E R R E I N ’

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

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken B&W
bekend dat de gemeenteraad op 25 juni 2018 heeft besloten het bestemmingsplan ‘De Valderse Dwingeloo, partiële herziening bedrijventerrein’
ongewijzigd vast te stellen.
Het vastgestelde digitale plan heeft de planidentificatie NL.IMRO.1701.571PHZ
NijverhwegDW-0003.
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
(vervolg op pagina 2)
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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 opgenomen.

De bestemming Bos kan worden gewijzigd in Bedrijventerrein.
De wijzigingsbevoegheid is in onderhavig plan meegenomen
anders zouden twee procedures moeten worden gevolgd.
Ter inzage: het raadsbesluit, bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 juli 2018 gedurende
zes weken in het gemeentehuis in Diever voor iedereen ter
inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: vanaf 12 juli tot en met 22 augustus 2018 kan beroep
worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat
hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn/haar zienswijze
kenbaar te maken. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad
van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500

EA Den Haag. Graag bij correspondentie het zaaknummer
222418 vermelden.
Voorlopige voorziening: het instellen van beroep heeft geen
schorsende werking. Hiertoe dient per afzonderlijke brief de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State worden verzocht om een voorlopige voorziening te
treffen.
Inwerkingtreding: het besluit van de gemeenteraad treedt
de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen
deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de
voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend,
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist.
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