Informatierubriek

Wet taaleis
Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld besloot op
5 juli 2018 de VNT2 toets (ICE) te gebruiken in het kader van de Wet taaleis. Deze toets laat het Dagelijks Bestuur afnemen en beoordelen door de
volgende ROC’s: Het Drenthe College, Deltion College of Landstede. Met deze
toets beoordeelt het ROC in hoeverre de deelnemer de Nederlandse taal beheerst op het referentieniveau 1F. Het besluit ligt vanaf 18 juli 2018 gedurende
zes weken kosteloos ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de
Vesting 11-13.
Evaluatie hoogwaardig handhaven 2017
Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld stelde op 5
juli 2018 de evaluatie hoogwaardig handhaven 2017 vast. Dit laat zien dat de
beperking van de instroom, de signaal gestuurde controles tijdens de uitkering en de handhaving op de plicht tot arbeidsinschakeling in combinatie met
de inkeerregeling, er mede toe hebben bijgedragen dat het aantal uitkeringsgerechtigden in zowel 2016 als 2017 daalde tegen de landelijke trend in. De
meeste doelen in het beleidsplan zijn gehaald. De besluiten en de evaluatie
hoogwaardig handhaven ligt vanaf 18 juli 2018 gedurende zes weken kosteloos ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13.

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 de website voor
meer ´spelregels´ en ophaaldata.

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

Bekendmakingen
VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
• Diever, Moleneinde 29, 7981 AM, tuinfeest op 21 augustus 2018 vanaf 16.00
uur tot uiterlijk 22 augustus 2018, 01.00 uur, verzenddatum 06-07-2018, zaaknummer 222324
• Dwingeloo, in en om de kleine Brink, klein evenement: een Huus van de Toal
Op Pad/Wies met Drents, 25 augustus van 11.00 uuur-16.00 uur, verzenddatum 09-07-2018, zaaknummer 220924
• Dwingeloo, routes in en om Dwingeloo, Wampex Dwingeloo:
- Berenjacht op 29 juli 2018 van 7.00 uur tot 23.00 uur;
- JuniorWampex op 31 juli 2018 van 7.00 uur tot 23.00 uur;
- Wampex (18+) van 3 augustus 2018 vanaf 12.00 uur tot 4 augustus 23.00 uur.
De opbouw van de eerste tocht vindt plaats op 25 en 26 juli 2018, vanaf 30
juli 2018 wordt zowel de tweede als de derde tocht voorbereid, verzenddatum 09-07-2018, zaaknummer 217165
Verleend
• Boschoord, Jongkindt Conincklaan 4, 8387 GK, Paard en Erfgoeddag (acceptatie melding 5-jarenvergunning) op 2 september van 10.00 uur-17.00 uur,
verzenddatum 09-07-2018, zaaknummer 215538
• Dwingeloo, in en om Lhee, Oogstdag (acceptatie melding 5-jarenvergunning), op 11 augustus 2018 van 10.30 uur tot 18.00 uur (opbouw vanaf 7.00
uur), verzenddatum 09-07-2018, zaaknummer 220479
• Frederiksoord, in en rond locatie Sterrebos, organiseren van een paardenen ponyconcours op 25 en 26 augustus 2018, vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur
(acceptatie melding 5-jarenvergunning), verzenddatum 06-07-2018, zaaknummer 216017

OMGEVINGSVERGUNNING
Aangevraagd regulier
• Darp, Kamperweg 4, 7973 JW, kappen van 1 Amerikaanse eik,
ontvangstdatum 05-07-2018, zaaknummer 222751

Woensdag 18 juli 2018
• Diever, Brinkstraat 2, 7981 BD, legaliseren uitrit, ontvangstdatum
08-07-2018, zaaknummer 222884
• Diever, Kasteel, hoek Ten Darperweg/Kasteel/Groningerweg, bouw vaste
snack kiosk, ontvangstdatum 04-07-2018, zaaknummer 222719
• Diever, Moleneinde 19, 7981 AL, uitbreiden woning, ontvangstdatum
09-07-2018, zaaknummer 222927
• Dwingeloo, Leggeloo 2, 7991 PW, wijzigen gevels, ontvangstdatum
04-07-2018, zaaknummer 222638
• Frederiksoord, Koningin Wilhelminalaan 10A, sectie K, nr. 1756, aanleggen
uitrit, ontvangstdatum 04-07-2018, zaaknummer 222651
• Frederiksoord, Molenlaan, sectie H, nrs. 1089, 909 en 370, bouwrijp maken
2 kavels voor bouw koloniewoningen, ontvangstdatum 04-07-2018,
zaaknummer 222864
• Frederiksoord, sectie H, nummers 1089, 909 en 370 , kappen van 38 bomen, ontvangstdatum 04-07-2018, zaaknummer 222860
• Vledder, Vledderweg 21, 8381 AB, verbouw kiosk zwembad, ontvangstdatum 09-07-2018, zaaknummer 222891
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 10A, sectie K, nr. 1756, aanleggen uitrit, ontvangstdatum 04-07-2018, zaaknummer 222651
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan 13a, 8384 EA, plaatsen
berging, ontvangstdatum 06-07-2018, zaaknummer 222839
• Verleend ontwerpvergunning (rectificatie)
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan 13, 8384 EA, bouw
berging, ontvangstdatum 06-07-2018, zaaknummmer 222836
Verleend regulier
• Dwingeloo, De Weijert 6, 7991 BP, verbouw woning en schuur, verzenddatum 11-07-2018, zaaknummer 220839
• Dwingeloo, Moleneinde 11, 7991 AK, verlengen kap op woonhuis, verzenddatum 11-07-2018, zaaknummer 220358
• Vledder, ter hoogte van Oosterkamp 11, 8381 BV, kap 1 eik, verzenddatum
18-07-2018, zaaknummer 221911
• Wapse, Ten Darperweg 13, 7983 KR, wijzigen voorgevel woonhuis,
verzenddatum 09-07-2018, zaaknummer 220173

VERLEEND VERKEERSBESLUIT
• Dwingeloo, de weg voor Brink 36, verkeersbesluit i.v.m. evenement Huus
van de Toal Op Pad/Wies met Drents op 25 augustus 2018 van 9.00 uur
tot 17.00 uur de weg voor het pannenkoekenrestaurant De Zaagkoele af
te sluiten voor alle verkeer, behalve voetgangers, verzenddatum 09-072018, zaaknummer 220924
• Dwingeloo, in en om Lhee, verkeersbesluit i.v.m. Oogstdag Lhee, op 11
augustus 2018 van 7.00 uur tot 19.00 uur alle toegangswegen tot de kom
van Lhee in beide richtingen af te sluiten voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers, verzenddatum 09-07-2018, zaaknummer 220479
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

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING
Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken B&W bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 1e
lid onder a sub 3 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning willen verlenen voor een herontwikkeling op het perceel Eemster 1a te Eemster van
voormalige school tot wonen met aan huis gebonden beroepen, kleinschalige bedrijvigheid en verblijfsrecreatie (zaaknummer 218261).
Ter inzage: het ontwerp van de omgevingsvergunning met bijbehorende
stukken en het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen
afgegeven door de gemeenteraad op 25 juni 2018 zijn op afspraak in te
zien in het gemeentehuis in Diever. Het ontwerp is ook in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: vanaf 19 juli 2018 tot en met 29 augustus 2018 kunt u uw
zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte.
Graag het zaaknummer 218261 vermelden. Voor het maken van een
mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.
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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

Sociaal
ombudsvrouw
Gemeente Westerveld heeft mevrouw Jozien Schrale aangesteld
als sociaal ombudsvrouw voor de
gemeente.
Ervaart u een probleem in de uitvoering van de nieuwe zorgtaken
of is uw vraag door de gemeente
onvoldoende beantwoord, dan kunt
u contact opnemen met mevrouw
Schrale.
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 050-5011292
(zakelijk nummer). Zij zal met u een
afspraak maken voor een gesprek in
het gemeentehuis in Diever of voor
een huisbezoek.

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

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

