Informatierubriek

Grofvuilroute
Donderdag 3 december 2020 wordt de grofvuilroute gereden. Wilt u grof
huishoudelijk afval laten ophalen? Meld dit vooraf bij de gemeente.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 27 november 2020 via het digitale
formulier op www.gemeentewesterveld.nl/grofvuil of telefonisch via 14 0521.
Voor het ophalen van grofvuil zijn kosten verbonden: € 10,- per halve m3.
Kijk voor meer ‘spelregels’ en ophaaldata op
www.gemeentewesterveld.nl/grofvuil

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 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).

Wegen en verkeer
W E G A F S L U I T I N G F I E T S PA D
V L E D D E R L A N D E N PA D

Op maandag 23 november 2020 starten wegwerkzaamheden aan het fietspad
Vledderlandenpad. Het fietspad is afgesloten voor al het fietsverkeer vanaf de
aansluiting met de Vledderlanden tot en met de aansluiting met de Baeteweg.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 4 december
2020, onder andere afhankelijk van het weer

W E G A F S L U I T I N G H O LT I E N D W I N G E L O O

Op maandag 23 november 2020 starten de werkzaamheden voor het
omvormen van asfaltverharding naar een betonverharding van Holtien in
Dwingeloo.
Vanaf de t- splitsing Holtien tot en met Holtien 6 is de Holtien afgesloten.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 11 december
2020, onder andere afhankelijk van het weer.

WEGAFSLUITING SLIEKENWEG DWINGELOO

Op maandag 23 november starten de werkzaamheden voor het omvormen
van klinkerverharding naar een betonverharding van de Sliekenweg in
Dwingeloo.
Vanaf de t- splitsing Voslanden tot en met de t- splitsing Eemster is de
Sliekenweg afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Woensdag 18 november 2020
De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 december
2020, onder andere afhankelijk van het weer.
Wij vragen uw begrip voor de overlast die de werkzaamheden met zich
meebrengen.

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, Bosweg 11, 7973 KZ, aanleg glasvezelnetwerk, ontvangstdatum
09-11-2020, zaaknummer 287410
• Diever, Oldendiever 3, 7981 LT, kap één esdoorn, ontvangstdatum
09-11-2020, zaaknummer 287518
• Doldersum, Doldersummerveld (hoek Lange Drift, fietspad Doldersummerveld), plaatsen, zichtbaar maken van archeologisch beleefpunt van Karresporen, ontvangstdatum 10-11-2020, zaaknummer 287550
• Dwingeloo, Eemster 59, 7991 PT, verhogen bestaande stal, ontvangstdatum
06-11-2020, zaaknummer 287342
• Dwingeloo, Oude Hoogeveensedijk 3, 7991 PD, nieuwbouw schuur,
ontvangstdatum 08-11-2020, zaaknummer 287379
• Geeuwenbrug, De Eikenhorst 5, 7985 NP, kap twintig eiken en zes dennen,
ontvangstdatum 05-11-2020, zaaknummer 287176
• Havelte, Dorpsstraat 30, 7971 CS, kap één es, ontvangstdatum 04-11-2020,
zaaknummer 287128
• Nijensleek, Moersberger Erven 11, 8383 EA, vestigen bedrijf in houtbewerking, ontvangstdatum 07-11-2020, zaaknummer 287357
• Wateren, Appelschaseweg 7, 8438 SJ, plaatsen tijdelijke woonunit,
ontvangstdatum 09-11-2020, zaaknummer 287528
• Zorgvlied, Dorpsstraat 48, 8437 PB, nieuwbouw woning, ontvangstdatum
06-11-2020, zaaknummer 287333
Verleend regulier
• Dwingeloo, Heuvelenweg 36, 7991 CM, uitbreiden woning, verzenddatum
12-11-2020, zaaknummer 283111
• Dwingeloo, Lheeweg 19, 7991 AN, verbouw woning, verzenddatum
12-11-2020, zaaknummer 284682
• Vledder, Oosteind 12, 8381 BH, herbouw schuur, verzenddatum 10-11-2020,
zaaknummer 284946
Verlenging beslistermijn
• Diever, Hoofdstraat 35, 7981 AD, wijzigen gevel en indeling pand, verlenging
beslistermijn, verzenddatum 28-10-2020, zaaknummer 282578
• Uffelte, Schoolstraat 3a, 7975 AB, wijzigen bestemming sport naar
evenementen en plaatsen toiletgebouw, verlenging beslistermijn,
verzenddatum 05-11-2020, zaaknummer 283110
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.
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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 november en 8 december
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

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

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

