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Woensdag 10 april 2019

Verkiezing

Paasvuren 2019

Op donderdag 23 mei 2019 is de verkiezing van de leden van het Europees
Parlement.

Op zes plaatsen in Westerveld wordt een paasvuur (vreugdevuur) georganiseerd in het paasweekend (op de zaterdag voor Pasen of op 1e of 2e paasdag).

S T E M M E N M E T E E N K I E Z E R S PA S

Op grond van de beleidsregels voor een paasvuur, hebben zes verenigingen
een ontheffing gekregen, namelijk:
• Dorpsvereniging Wittelte voor een vreugdevuur op zaterdag 20 april 2019 op
de locatie Lange Broekweg/Barg Roggen in Wittelte;
• Wapser Gemeenschap voor een vreugdevuur op zaterdag 20 april 2019 op
de locatie Landweg in Wapse;
• Stichting Oud en Nieuw Uffelte (OENU) voor een vreugdevuur op eerste
paasdag zondag 21 april 2019 op de locatie Ruinerwoldseweg Uffelte;
• Buurtvereniging Kasteel-Dwarsdrift Diever voor een vreugdevuur op tweede
paasdag maandag 22 april 2019 op de locatie Steenakkerweg Diever;
• Buurtvereniging Geeuwenbrug e.o. voor een vreugdevuur op tweede paasdag maandag 22 april 2019 op de locatie Boerweg Geeuwenbrug;
• Buurtschap Lheebroek voor een vreugdevuur op tweede paasdag maandag
22 april 2019 op de locatie: Lheebroek (Schietveld).

De burgemeester van Westerveld maakt bekend dat het bij de aanstaande
verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei
2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig
stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen:
A. Schriftelijke aanvraag
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de
stemming te mogen deelnemen. Het betreffende formulier (K 6) waarmee u
dat kunt doen kunt u downloaden op onze site www.gemeentewesterveld.
nl of bel met ons bureau verkiezingen (14 0521) waarna het formulier zal
worden toegezonden.
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten
uiterlijk op maandag 20 mei 2019 door de kiezer worden ingediend bij de
burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als
kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan
om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
B. Mondelinge aanvraag
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op
woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Bureau
verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019
als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan
om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als
u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs
overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

S T E M M E N B I J VO L M AC H T

De burgemeester van Westerveld maakt bekend dat het bij de aanstaande
verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei
2019 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de
volgende bepalingen:
A. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtsbewijs
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Het
betreffende formulier (L 8) waarmee u dat kunt doen kunt u downloaden op
onze site www.gemeentewesterveld.nl of bel met ons bureau verkiezingen
(14 0521) waarna het formulier zal worden toegezonden.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 20 mei 2019 door de kiezer
worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op
dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet
worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of
door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet
op dinsdag 9 april 2019 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied
waarvoor de verkiezing geldt.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de
stemming deel te nemen.
B. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en
laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of
kiezerspas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de
gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter
van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de
volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Er moet worden voldaan aan de voorschriften die aan de ontheffing zijn
verbonden. Zo:
• mogen de betreffende verenigingen vier dagen van tevoren beginnen met
het opbouwen van het paasvuur;
• moet de paasbult door hen worden aangestoken;
• mag de paasbult alleen uit snoeihout bestaan (afkomstig van particulieren);
• moet de paasbult schoon opbranden;
• moet de betreffende vereniging zorgen voor de afvoer van de verbrandingsresten.
Het is alleen aan de organisaties die een ontheffing hebben gekregen toegestaan, een paasvuur (vreugdevuur) te organiseren. Wanneer Veiligheidsregio
Drenthe vanwege droogte dan wel verhoogd brandgevaar, een code oranje of
rood afkondigt, wordt de ontheffing ingetrokken.
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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
16 en 30 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.
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.

Wegafsluiting Kalteren

Politiepost in het gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag van 14.00-16.00 uur.

Op maandag 15 april 2019 starten de werkzaamheden aan de weg Kalteren
(ter hoogte van Kalterbroeken) in Diever. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin juni 2019, afhankelijk
van onder andere het weer. Wij vragen uw begrip voor de overlast die de
werkzaamheden met zich meebrengen.

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

Aangepaste openingstijden
Op maandag 22 april 2019 (2e paasdag) is het gemeentehuis gesloten.

Bekendmakingen
VERLEENDE COLLECTEVERGUNNINGEN

• Havelte, collectevergunning Volksfeest Havelte in de week van 1 juli 2019 tot
en met 6 juli 2019, verzenddatum 02-04-2019, zaaknummer 240322
• Dorp Wapse, collecte t.b.v. volksfeest Wapse op 18 mei 2019 van 10.00 uur tot
21.00 uur, verzenddatum 01-04-2019, zaaknummer 241516

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN

• Diever, op en rondom het marktterrein aan de Bosweg,
diverse Struunmarkten op:
• zondag 3 maart 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur;
• zondag 7 april 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur;
• zondag 5 mei 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur;
• zondag 2 juni 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur;
• zondag 7 juli 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur;
• zondag 4 augustus 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur;
• zondag 1 september 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur;
• zondag 6 oktober 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur;
• zondag 2 november2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur,
verzenddatum 03-04-2019, zaaknummer 236615
• Diever, in en om Westeres 7, Gekleurd Grijs Festival, een festival met muziek,
workshops, markt en expo’s voor en door senioren op 20 april 2019 van 13.30
uur tot 20.30 uur, verzenddatum 03-04-2019, zaaknummer 235374
• Dwingeloo, Brink 30 start en finish, Krentebloesemtocht op 20 en 22 april
2019 van 8.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum 01-04-2019, zaaknummer
231212
• Vledder, in en om het Lesturgeonplein, Voorjaarsmarkt op 7 april 2019 van
13.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum 03-04-2019, zaaknummer 237020
• In en rond Vledder, Palmpaasoptocht op 14 april 2019 van 14.00 uur tot 15.00
uur (5-jarenvergunning), verzenddatum 03-04-2019, zaaknummer 236539

Meer informatie
Voor meer informatie over bovenstaande publicaties kunt u contact opnemen
met bureau verkiezingen van de gemeente (zie gegevens in het colofon).
(vervolg op pagina 2)

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

Vacatures
De gemeente zoekt
twee nieuwe medewerkers:

HR Organisatieadviseur
en een

Medewerker
Financiële
Administratie
We zoeken een HR Organisatieadviseur voor 24-32 uur per week en
een Medewerker Financiële Administratie voor 32 tot 36 uur per week
(in eerste instantie voor een jaar).
Interesse in (één van) deze functies?
Meer informatie is te vinden op
www.gemeentewesterveld.nl/
vacatures
Reageren op deze vacatures
kan tot 15 april aanstaande.
Stuur een e-mailbericht (met een
motivatie en CV) naar personeelszaken@gemeentewesterveld.nl

Op woensdag verschijnt De Westervelder. Deze advertentie van de gemeente is op woensdag te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl
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Bekendmakingen (vervolg)
(vervolg van pagina 1)

VERLEENDE MELDINGEN

• Havelte, van Helomaweg 16, Kroamschudden op 22 april 2019
van 12.00 uur tot 16.00 uur (acceptatie melding 5-jarenvergunning), verzenddatum 27-03-2019, zaaknummer 240506
• Dorp Dwingeloo, huis-aan-huis actie verkoop chocolade op 3
mei 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur, verzenddatum
03-04-2019, zaaknummer 241655

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, ter hoogte van Kasteel 5, 7981 AN, kap één eik,
ontvangstdatum 02-04-2019, zaaknummer 242067
• Diever, ter hoogte van Veentjesweg 45, 7981 BX, kap één eik,
ontvangstdatum 02-04-2019, zaaknummer 242064
• Diever, sectie I, nr. 1215, Wittelterweg, Wittelte, ontgronden
perceel, ontvangstdatum 27-03-2019, zaaknummer 241638
• Dwingeloo, Anserpad 2, 7991 SC, plaatsen klimtoren,
ontvangstdatum 28-03-2019, zaaknummer 241743
• Dwingeloo, Brink 38, 7991 CJ, verbouw pand, ontvangstdatum
28-03-2019, zaaknummer 241857

• Dwingeloo, ter hoogte van Esweg 10, 7991 AC, kap vijf eiken,
ontvangstdatum 02-04-2019, zaaknummer 242066
• Dwingeloo, ter hoogte van Leggeloo 69, 7991 PZ, kap één eik,
ontvangstdatum 02-04-2019, zaaknummer 242060
• Dwingeloo, ter hoogte van Westeinde 11, 7991 RS, kap twee
eiken, ontvangstdatum 02-04-2019, zaaknummer 242069
• Nijensleek, Hoofdweg 15, 8383 EC, kap één berk, ontvangstdatum 28-03-2019, zaaknummer 241760

• Vledder, Vledderlanden 4, 8381 XL, kappen twee eiken,
verzenddatum 02-03-2019, zaaknummer 239636
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 8, 8384 GH, kappen
twee lindebomen, verzenddatum 18-02-2019, zaaknummer
238452
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 20, 8384 GH,
veranderen bestaande uitrit, verzenddatum 10-04-2019,
zaaknummer 230814

Van rechtswege verleend
• Havelte, Rijksweg NZ 16, 7971 CX, kap één notenboom,
verzenddatum 21-01-2019, zaaknummer 236091

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

Verleend regulier
• Darp, Linthorst Homanstraat 16, 7973 KG, plaatsen nieuwe
oprit, verzenddatum 10-04-2019, zaaknummer 238925
• Diever, Tusschendarp 8, 7981 BL, kappen twee berken,
verzenddatum 28-02-2019, zaaknummer 239372
• Dwingeloo, Levimaat 51, 7991 EB, plaatsen dakkapel aan voorkant huis, verzenddatum 03-04-2019, zaaknummer 237125

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

