Informatierubriek

Woensdag 14 oktober 2020

Politieke avond Westerveld Snoeiafval storten
De raad vergadert op dinsdag 20 oktober 2020 om 20.00 uur in de raadszaal.
De agenda van deze vergadering is als volgt:
1. Ambitiedocument Omgevingsvisie.
De avond bijwonen/volgen
In verband met de coronacrisis is de Politieke avond Westerveld alleen online te
volgen via internet. (de link staat op www.gemeentewesterveld.nl)
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

Ontwerp wijzigingsplan
‘Hoofdweg 85a Nijensleek’
Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 15 oktober 2020 voor een ieder
ter inzage ligt *) het ontwerp wijzigingsplan “Hoofdweg 85a Nijensleek” met
planidentificatie NL.IMRO.1701.562WPHoofdwg85aNSL-0001 met bijbehorende
toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het wijzigingsplan voorziet in het
wijzigen van een kwekerijbestemming in een woonbestemming.
Ter inzage: in verband met corona verzoeken wij u het ontwerp wijzigingsplan
vanaf
15 oktober 2020 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen
indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment
geldende coronamaatregelen. Het ontwerp wijzigingsplan is te zien op www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: vanaf 15 oktober 2020 tot en met 25 november 2020 kan een ieder
een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte.
Graag het zaaknummer 284546 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan
momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via
telefoonnummer 14 0521.

Ontwerp wijzigingsplan
‘Ruiterweg 79
Havelterberg’
Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 15 oktober 2020 voor een ieder
ter inzage ligt *) het ontwerp wijzigingsplan “Ruiterweg 79 Havelterberg” met
planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPRuiterweg79HB-0002 met bijbehorende
toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het wijzigingsplan voorziet in de
wijziging van een maatschappelijke bestemming (dierenpension) naar een
woonbestemming.
Ter inzage: in verband met corona verzoeken wij u het ontwerp wijzigingsplan
vanaf 15 oktober 2020 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te
komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit
moment geldende coronamaatregelen. Het ontwerp wijzigingsplan is te zien
op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: vanaf 15 oktober 2020 tot en met 25 november 2020 kan een ieder
een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte.
Graag het zaaknummer 278214 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan
momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden 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

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 15 oktober en vrijdag 16 oktober;
donderdag 22 oktober en vrijdag 23 oktober;
donderdag 29 oktober en vrijdag 30 oktober;
donderdag 5 november en vrijdag 6 november;
donderdag 12 november en vrijdag 13 november;
donderdag 19 november en vrijdag 20 november;

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, Oosterlaan 16, 7973 JR, bouw schuur/overkapping, ontvangstdatum
01-10-2020, zaaknummer 284761
• Diever, Roedenbergen 10, 7981 EG, plaatsen schuur, ontvangstdatum
05-10-2020, zaaknummer 284892
• Dwingeloo, sectie K 851, verbouw en aanbouw Sint Nicolaaskerk, ontvangstdatum 29-09-2020, zaaknummer 284421
• Dwingeloo, Lheeweg 19, 7991 AN, verbouw woonhuis, ontvangstdatum
01-10-2020, zaaknummer 284682
• Dwingeloo, Tolweg 38, 7991 TC, kap één beuk, ontvangstdatum 28-09-2020,
zaaknummer 284344
• Dwingeloo, Westeinde 43a, 7991 RT, afbraak oude schuur en bouw nieuwe
schuur, ontvangstdatum 28-09-2020, zaaknummer 284348
• Havelte, Havelter Schapendrift, Meesters Erve II, 7971 BC, uitbreiden balkon,
ontvangstdatum 01-10-2020, zaaknummer 284678
• Uffelte, t.h.v. Zuidstraat 2, 7975 AA, kap één eik, ontvangstdatum 28-09-2020,
zaaknummer 284273
• Vledder en omgeving, sectie A, nr. 2012, aanleg mountainbikeroute,
ontvangstdatum 28-09-2020, zaaknummer 284289
• Vledder, Dorpsstraat 25c, 8381 AM, verbouw pand, ontvangstdatum
01-10-2020, zaaknummer 284547
• Vledder, sectie G, nrs.940 en 942, hernieuwbouw schuur, ontvangstdatum
05-10-2020, zaaknummer 284946
• Wapserveen, Westeinde 206b, 8351 HP, realiseren B & B, ontvangstdatum
30-09-2020, zaaknummer 284509
Verleend regulier
• Diever Achterstraat 14, 7981 AS, kap één beuk en één eik, verzenddatum
05-10-2020, zaaknummer 281682
• Diever, Kalterbroeken, sectie I, nrs. 2074, 2075, 2076, nieuwbouw drie
woningen, verzenddatum 13-10-2020, zaaknummer 283266
• Dwingeloo, Esweg 3, 7991 AC, wijzigen voorgevel en buitenmuren,
verzenddatum 13-10-2020, zaaknummer 282031
• Dwingeloo, Lhee 88a, 7991 PK, tijdelijk verplaatsen kapschuur voor een
periode van vijf jaar, verzenddatum 08-10-2020, zaaknummer 264897
• Dwingeloo, Lheebroek 9, 7991 PL, kap één berk en één linde, verzenddatum
05-10-2020, zaaknummer 282053
• Frederiksoord, Hooiweg 1b, sectie H, nr. 2621, nieuwbouw koloniewoning,
verzenddatum 13-10-2020, zaaknummer 283786
• Havelte, t.h.v. Markgenotenweg 1, 7971 PJ, kap één beuk, verzenddatum
05-10-2020,zaaknummer 281689
• Havelte, Meenteweg, sectie Q, nr. 113, plaatsen dam met duiker, verzenddatum
13-10-2020, zaaknummer 280976
• Havelte, Raadhuislaan 13, 7971 CT, kap één sierkers, verzenddatum 05-10-2020,
zaaknummer 281878
• Vledder, Bosbouwkamp 1, 8381 AG, bouw overkapping, verzenddatum
13-10-2020, zaaknummer 282154
• Wapserveen, Oosteinde 68, sectie N, nr. 354, plaatsen tijdelijke unit, handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzenddatum 08-10-2020,
zaaknummer 282312
• Wilhelminaoord, Linthorst Homanstraat 9, 8384 EE, verbouw woning,
verzenddatum 13-10-2020, zaaknummer 282068
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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
27 oktober en 10 november
tot 18.00 uur
Let op: eerst afspraak maken!
Heeft u een dienst vanuit de gemeente nodig? Dan vragen we u om éérst telefonisch
contact op te nemen, via telefoonnummer
14 0521. Ook voor een bezoek aan de balie
dient u vóóraf te bellen, voor het maken
van een afspraak. Wij verzoeken u dringend
om tijdens uw bezoek een mondkapje te
dragen.
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.
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

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.

Sociaal
ombudsvrouw
Gemeente Westerveld heeft mevrouw
Schrale-Oranje aangesteld als sociaal
ombudsvrouw voor de gemeente. Ervaart u een probleem in de uitvoering
van de zorgtaken of is uw vraag door
de gemeente onvoldoende beantwoord, dan kunt u contact opnemen
met mevrouw Schrale-Oranje. Zij
registreert uw vragen, zorgen en
ervaringen, biedt een luisterend oor
en informeert en adviseert over de
mogelijkheden van cliëntondersteuning en begeleiding, klachten, en
bezwaar- en beroepsprocedures.
U kunt rechtstreeks contact opnemen
met de sociaal ombudsvrouw via: ombudsvrouw@gemeentewesterveld.nl
of via telefoonnummer 06-30568510.

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

