Informatierubriek

Talent van Westerveld
gezocht
Het college is op zoek naar het Talent van Westerveld 2019! Het Talent van
Westerveld is een groep of persoon die in 2019 een maatschappelijk initiatief/
idee heeft opgepakt en uitgevoerd. Bijvoorbeeld de organisatie van een
evenement, van diverse activiteiten of de uitvoering van een concreet plan.
Belangrijk is, dat het initiatief/idee is opgepakt en uitgevoerd, door en voor
inwoners van Westerveld.
U kunt een persoon/groep aanmelden die volgens u de prijs verdient door
het digitale aanmeldformulier op www.gemeentewesterveld.nl volledig in te
vullen. U kunt tot en met 15 december 2019 een persoon/groep aanmelden.
De prijs is een bedrag van € 500,-.

BEKENDMAKING

Het college kiest de winnaar. Uit alle aanmeldingen worden maximaal drie
talenten genomineerd; zij ontvangen bericht én de genomineerden worden
rond 8 januari 2020 bekendgemaakt op de gemeentelijke website. De uiteindelijke winnaar, dus hét Talent van Westerveld 2019, wordt bekendgemaakt
tijdens de nieuwjaarsreceptie (op woensdagavond 15 januari 2020).

Vervangingsregeling 2019
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 26 november jl. de wijziging van de “Vervangingsregeling 2019” hebben vastgesteld. Deze wijziging
bevat een uitbreiding van het aantal medewerkers die de gemeentesecretaris
bij zijn afwezigheid vervangen.
Deze wijziging van de “Vervangingsregeling 2019” is met ingang van 1 december 2019 in werking getreden.

Wijzigingen rond de
feestdagen
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Het gemeentehuis is op:
• woensdag 18 december tot 16.00 uur geopend en telefonisch bereikbaar.
• dinsdag 24 december en dinsdag 31 december tot 13.00 uur geopend en
telefonisch bereikbaar.
• woensdag 25 december, donderdag 26 december en woensdag 1 januari
gesloten.
• donderdag 2 januari vanaf 10.00 uur geopend en telefonisch bereikbaar.
Het Afvalbrengstation in Havelte is gesloten op:
• woensdag 25 december, donderdag 26 december en woensdag 1 januari.

G E W I J Z I G D E A F VA L I N Z A M E L I N G

De afvalinzameling van:
• woensdag 25 december is verplaatst naar zaterdag 21 december 2019
• donderdag 26 december is verplaatst naar zaterdag 28 december 2019
• woensdag 1 januari is verplaatst naar zaterdag 4 januari 2019
De container op de dag van inzameling graag vóór 07.00 uur aan de straat
zetten.
Kijk voor actuele informatie over afvalinzameling op afvalkalender.rova.nl

Kerstboomactie Westerveld
Begin januari 2020 kunnen organisaties, scholen, verenigingen en groepen
de ‘clubkas’ weer spekken door mee te doen aan de Kerstboomactie van
gemeente Westerveld.
Na de jaarwisseling kunnen georganiseerde instellingen of groepen (scholen,
buurtverenigingen, sportclubs e.d.) gebruikte Kerstbomen verzamelen en op
zaterdag 4 januari 2020 tussen 8.30-11.00 uur inleveren op het Afvalbrengstation in Havelte of het Steunpunt Buitendienst in Dieverbrug.
Voor iedere ingezamelde Kerstboom ontvangt u € 1,00 voor de ‘clubkas’. Dit
bedrag wordt naderhand op het opgegeven rekeningnummer overgemaakt.

Woensdag 4 december 2019
Organisaties, verenigingen, groepen etc. kunnen zich tot en met dinsdag
17 december 2019 aanmelden voor de actie via een formulier dat te downloaden is op www.gemeentewesterveld.nl/kerstbomenactie

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Dwingeloo, Old en Nei feest Dwingeloo, evenemententerrein nabij het Kerkpad op zaterdag 29 december 2019 van 21.00 uur tot zondag 30 december
2019 om 01.00 uur en woensdag 1 januari 2020 van 00.30 uur tot 06.00 uur,
zaaknummer 249419
Meldingen
•D
 wingeloo, Kerstwandeling op Kerstavond dinsdag 24 december 2019 van
18.30 uur tot 20.30 uur met start en finish aan de Brink, zaaknummer 258497.
•H
 avelte, Kerstmarkt op en rond de Brink op zaterdag 21 december 2019
vanaf 13.30 uur tot 18.30 uur, zaaknummer 258565.
•V
 ledder, Kerstwandeling met muziek en levende kerststal op zaterdag 21
december 2019 van 18.00 uur tot 20.30 uur met start vanaf De Gerf aan De
Hoek 8 en eindigt aan de Kerkhoflaan, zaaknummer 256978

OMGEVINGSVERGUNNING

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 december en 7 januari 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.

Aangevraagd regulier
• Diever, Dwarsdrift 16, 7981 AP, plaatsing zestien zonnepanelen in de tuin,
ontvangstdatum 25-11-2019, zaaknummer 259439
• Havelte, Dorpsstraat 21, 7971 CN, aanbrengen drie schuifpuien terrasoverkapping Dorpsstraat 21 in Havelte, ontvangstdatum 27-11-2019, zaaknummer
259597
• Frederiksoord, Molenlaan 12, 8382 CA, bouw, verbouw en uitbreiding van
de bestaande koloniewoning en plaatsen zonnepanelen, ontvangstdatum
25-11-2019, zaaknummer 259431
• Havelterberg, Bisschopsweg 14, 7974 HD, plaatsen fundering en antennemast, ontvangstdatum 20-11-2019, zaaknummer 259160
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 10a, 8384 GH, nieuwbouw
koloniewoning en plaatsen zonnepanelen, ontvangstdatum 25-11-2019,
zaaknummer 259352

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.

Aangevraagd uitgebreid
• Dwingeloo, Bosrand, kadastraal perceel M1544 en M2492, aanleg en
handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden, reconstructie
rijbaan Bosrand, ontvangstdatum 15-11-2019, zaaknummer 258919

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
• Darp, t.h.v. Kamperweg 8, 7973 JW, kap achttien eiken, verzenddatum
22-11-2019, zaaknummer 258250
• Darp, Ruiterweg 26, 7973 JT, kap twee eiken, verzenddatum 26-11-2019,
zaaknummer 257395
• Darp, Veleweg 3, 7973 JV, kap één eik, verzenddatum 27-11-2019, zaaknummer 257019
• Diever, t.h.v. Gerritsstraat 31, 7981 BR, kap één eik, verzenddatum21-11-2019,
zaaknummer 257126
• Diever, Roedenbergen 34, 7981 EG, bouw éénlaagse houten woning,
verzenddatum 28-11-2019, zaaknummer 257878
• Dwingeloo, t.h.v. Achter de Hoven 10, 7991 AD, kap twee eiken, verzenddatum 22-11-2019, zaaknummer 257562
• Dwingeloo, Brink 44, 7991 CJ, verbouw bestaande woonboerderij tot groepswoning voor elf personen, verzenddatum 04-12-2019, zaaknummer 257799
• Vledder, t.o. Kerkhoflaan 6, 8381 BB, kap één Gleditsia en één berk, verzenddatum 22-11-2019, zaaknummer 258251
• Vledder, Vledderweg 40, 8381 AE, kap één eik, verzenddatum 26-11-2019,
zaaknummer 257471
• Vledder, Vledderweg 21, 8381 DB, maatwerkvoorschrift ingevolge artikel 8.42
van de Wet milieubeheer juncto artikel 3.131, lid 5 van het Activiteitenbesluit
op te leggen aan St. Bosbad Vledder voor het vrijgesteld worden voor het
gebruiken van een vetafscheider en slibvangput, ontvangstdatum
20-08-2019, zaaknummer 250097
• Wilhelminaoord, t.h.v. Koningin Wilhelminalaan 24, 8384 GH, kap één beuk,
verzenddatum 22-11-2019, zaaknummer 258541

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.

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

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.

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

