Informatierubriek

Politieke avond Westerveld
Eens in de twee weken is er op dinsdagavond een Politieke avond Westerveld.
Een Politieke avond in de gemeente Westerveld bevat verschillende ‘blokken’.
In principe start de avond om 20.00 uur waarin de (voltallige) gemeenteraad
besluiten neemt. Daarna volgen blokken waarin informatie verstrekt wordt
aan commissie- en raadsleden en waarin gedebatteerd wordt. Nadat over een
onderwerp voldoende informatie uitgewisseld is en bediscussieerd is (dat kan
na één of na meerdere Politieke avonden zijn), is het rijp voor besluitvorming
op de eerstvolgende Politieke avond Westerveld. Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune. Ook is de Politieke avond Westerveld te volgen
via internet (de link staat op www.gemeentewesterveld.nl)
Inspreken
Het is mogelijk om voorafgaand aan een informatieblok (dus niet tijdens het
besluitvormingsblok) maximaal vijf minuten in te spreken. Sprekers richten
zich tot de voorzitter; raads- en commissieleden worden in de gelegenheid
gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik
wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffie, tel. 14 0521. Ook voor
meer informatie over de spelregels rond inspraak, kunt u contact opnemen
met de griffie.
Agenda en stukken
De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld
kunt u downloaden via de website van de gemeenteraad: www.gemeentewesterveld.nl/bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende
inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger
Eerstvolgende Politieke avonden
De eerstvolgende Politieke avonden waarop de gemeenteraad van
Westerveld bijeenkomt: dinsdag 24 maart en dinsdag 7 april om 20.00 uur
in de raadzaal.

Vaststelling
bestemmingsplan ‘Darp’

Woensdag 18 maart 2020
Beroep
Vanaf 19 maart tot en met 29 april 2020 kan beroep worden ingesteld door
een belanghebbende:
• die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft
gemaakt;
• tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn
aangebracht.
• 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 de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer
267800 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.

Snoeiafval storten
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 om de volgende ochtenden: donderdag 19 maart
en vrijdag 20 maart, donderdag 26 maart en vrijdag 27 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).

Compostactie 2020
De gemeente doet in 2020 ook weer mee aan de landelijke compostactie.
Dit betekent dat ieder huishouden in Westerveld gratis compost kan ophalen
(maar: op = op). Voor ieder huishouden is maximaal één shovelbak vol
compost beschikbaar.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 25 februari 2020
heeft besloten het bestemmingsplan ‘Darp’ gewijzigd vast te stellen.
Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie
NL.IMRO.1701.0000BP000000000578-0003.

Inwoners kunnen de gratis compost ophalen bij het afvalbrengstation aan de
Oeveraseweg 19 in Havelte op:

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kom van Darp.
De plangrens is als volgt:
• Noord: woningen aan de Ruiterweg en het sportcomplex DVSV.
• Oost: Oosterlaan/Kamperweg.
• Zuid: Veldweg, inclusief wadizone en o.b.s. de Veldwikke.
• West: Westerlaan, inclusief wadizone.
Het bestemmingsplan zal het in 2006 vastgestelde bestemmingsplan vervangen. Uitgangspunt voor het ontwerp is consolidatie van de bestaande situatie.
Geactualiseerd is hetgeen verouderd is. Met verleende vrijstellingen/ontheffingen en nieuwe inzichten is rekening gehouden.

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. En: op = op.

In het bestemmingsplan is de publicatie Trots op Darp verwerkt en wel in die
zin, dat de kenmerkende woningen (42 stuks), uit de periode van de wederopbouw van het dorp na de 2e Wereldoorlog, zijn aangeduid met ‘karakteristiek’.
In de regels is vastgelegd, dat de hoofdvorm intact moet blijven. De voor de
zes bouwstromen gemaakte uitbreidingsmodellen zijn op de verbeelding en
in de regels bij recht mogelijk gemaakt. Een perceel aan de Schoolerve, ten
oosten van nummer 16, is, om de bouw van 2 twee-onder-een kap woningen
mogelijk te maken, bestemd tot wonen.
De volgende wijzigingen zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
aangebracht:
Toelichting: De tekst over de programmatische aanpak stikstof op bladzijde
34 is geschrapt.
Verbeelding: De dubbelbestemming Waarde- Archeologie 3 is aangegeven.
De aanduiding ‘karakteristiek’ voor het pand Linthorst Homanstraat 16 is
verwijderd.
Regels: In artikel 13.5.3. is het woord ‘onevenredige’ is geschrapt. In artikel
12.2.3 sub h. en i. is een maximale goothoogte van een aangebouwd bijgebouw opgenomen. In artikel 14 is de Waarde-Archeologie 3 opgenomen. De
andere artikelen zijn vernummerd.
Bijlagen: De gecorrigeerde versie van bijlage 5 is in het vastgestelde bestemmingsplan opgenomen.
Ter inzage
Het raadsbesluit en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen
met ingang van 19 maart 2020 gedurende zes weken in het gemeentehuis in
Diever voor een ieder ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

• vrijdag 20 maart 2020 tussen 12.30 uur en 16.00 uur en
• zaterdag 21 maart 2020 tussen 8.30 uur en 12.00 uur.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Dwingeloo, start en finish vanaf Lheebroek 30a, Wandelfestival op 22 maart
2020 van 08.00 uur tot 17.30 uur, verzenddatum 10-03-2020, zaaknummer
266131
• Havelte, oefenterrein Havelte west, Jos Leunissen Memorial enduro wedstrijd
op 11 april 2020 , verzenddatum 11-03-2020, zaaknummer 260315

MELDINGEN

Verleend
• Diever, Dieverbrug, Wapse, Wittelte, huis-aan-huis actie voor verkoop koeken
in de week van 14 mei 2020, verzenddatum 10-03-2020, zaaknummer 267941
• Diever, Kasteel 19 (start), Drents Friese Woud Wandelvierdaagse van 28 mei
t/m 31 mei 2020, verzenddatum 11-03-2020, zaaknummer 263356
• Uffelte dorp, huis-aan-huis actie verkoop potgrond in de week van 28 maart
2020, verzenddatum 09-03-2020, zaaknummer 267579

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Brink 32 7991 CJ, bouw berging/overkapping met balkon,
ontvangstdatum 06-03-2020, zaaknummer 268357
• Wapse, sectie H, nr. 1035, kap drie eiken, ontvangstdatum 07-03-2020,
zaaknummer 268401
• Wapse, Ten Darperweg 82, 7983 KN, herbestemmen oude zuivelfabriek naar
vijf woon-(werk)eenheden, handelen in strijd met regels Ruimtelijke
Ordening, ontvangstdatum 09-03-2020, zaaknummer 268443
• Wapserveen, Oosteinde 6, 8351 HB, aanleg paardrijbak, ontvangstdatum
08-03-2020, zaaknummer 268412
• Wapserveen, Oude Dijk 49, 8351 HR, verbouw woning, ontvangstdatum
04-03-2020, zaaknummer 268160

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
31 maart en 14 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.
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

Verleend regulier
•D
 wingeloo, t.h.v. Enthingheweg 13,
7991 CB, kap één eik, verzenddatum
10-03-2020, zaaknummer 266659
• Dwingeloo, Lhee 5, 7991 PE,
verbouw boerderijwoning tot drie
wooneenheden, verzenddatum
10-03-2020, zaaknummer 261190
• Havelte, t.h.v. Kielakker 41, 7971 AE,
kap één kastanjeboom, verzenddatum 10-03-2020, zaaknummer
266656
• Wapserveen, Butenweg 2, 8351 GD,
uitbreiden garage middels een aanbouw, verzenddatum 12-03-2020,
zaaknummer 267131
• Wilhelminaoord, t.h.v. Koningin Wilhelminalaan 24, 8384 GH, kap één
beuk, verzenddatum 10-03-2020,
zaaknummer 266657

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.

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

