Informatierubriek

Dinsdag 23 januari 2018

Raadsvergadering

Ruimtelijke ordening

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 januari 2018 om 20.00 uur in de
raadzaal. De agenda van deze vergadering is:
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
3. Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 28 november 2017 +
toezeggingenlijst
4. Ingekomen stukken
5. Rondvraag
6. Voorstel (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen De Stouwe 9 te
Wittelte
7. Sluiting

VERRUIMING GEBRUIKSMOGELIJKHEID
O P P E R C E E L VA N E E M N E S L A A N 12 A T E
W I L H E L M I N AO O R D

Toelichtingen
• De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via:
www.gemeentewesterveld.nl
• De vergaderstukken kunt u downloaden via 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

Van Da’s Mooi naar
De Westervelder
Met ingang van februari 2018 plaatst gemeente Westerveld deze wekelijkse
pagina met publicaties, in huis-aan-huisblad De Westervelder. Het blad ‘Da’s
Mooi’ houdt op te bestaan. Met de verandering van ‘de titel’, verandert ook de
dag waarop onze publicaties straks verschijnen. Da’s Mooi komt op dinsdag
uit en De Westervelder op woensdag. De pdf van deze pagina staat voortaan
(voor wie de pagina bijvoorbeeld wil downloaden) op woensdagochtend op
onze website. De opmaak van deze pagina blijft hetzelfde, dus u herkent ‘m
straks direct wanneer u De Westervelder openslaat.

Bedrijvenregeling
De provincie en de gemeente stellen subsidie beschikbaar voor mkb-bedrijven die willen investeren in vestiging, uitbreiding, innovatie, diversificatie
of fundamentele wijziging van bedrijfsactiviteiten. De bedrijvenregeling
Drenthe bestaat uit twee onderdelen: de Arbeidsplaatsenregeling (APR) en
de Rentekortingsregeling (RKR). Sinds 8 januari 2018 kunnen ondernemers
een subsidieaanvraag indienen bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland
(SNN), die de uitvoering van de Bedrijvenregeling Drenthe verzorgt.
Met de Arbeidsplaatsenregeling (APR) kan per nieuw gecreëerde arbeidsplaats € 5.000,- subsidie gevraagd worden met een maximum van € 100.000,-.
Binnen de Rentekortingsregeling (RKR) is subsidie te krijgen op de rentekosten voor de lening die aangegaan is voor het investeringsproject.
Kijk voor meer informatie op www.snn.eu/brdrenthe of neem contact op
met de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente (14 0521 en
info@gemeentewesterveld.nl).

Gebiedssafari voor
(recreatie)ondernemers
Op woensdag 7 februari 2018 organiseren de gemeenten Westerveld en
De Wolden, samen met buurgemeenten en toeristische organisaties, een
gebiedssafari! Doel van de safari is: de regio beter te leren kennen als een
vakantiebestemming voor gasten met interesse in cultuurhistorie en natuur.
Daarnaast is er volop gelegenheid om te netwerken. De Gebiedssafari is van
12.30 tot circa 19.30 uur. De safaribus vertrekt vanuit Diever en rijdt vervolgens naar Appelscha, Dieverbrug, Ruinen, Meppel, Baarlo, Frederiksoord,
Vledder en terug naar Diever.
Onze regio vertelt ‘Het verhaal van Nederland’
Zuidwest-Drenthe en de aangrenzende gebieden in Overijssel, Fryslân en de
Noordoostpolder hebben een landschap waarin het ontstaan van Nederland
zichtbaar is. Het gebied is een aantrekkelijke bestemming voor vakantie of
dagje uit voor liefhebbers van cultuurhistorie en natuur. Er zijn Nationale
Parken, hunebedden, de Maatschappij van Weldadigheid, grafheuvels,
schaapskuddes met een herder, uitgestrekte heidevelden, prachtige brink- en
esdorpen en een overgang van het oude naar het nieuwe land. Tijdens de
safari komt dit bijzondere verhaal van de regio aan bod. Meer informatie over
het programma staat op www.gemeentewesterveld.nl
Aanmelden
Deelname is gratis. Graag vooraf uw komst melden vanwege de reservering
van de bus en de catering. Dit kan tot en met 31 januari 2018 in een e-mail
naar info@gemeentewesterveld.nl

B&W zijn voornemens kwekerij Havo toe te staan een kleinschalig groencentrum te realiseren binnen het bestaande bedrijf gevestigd op het perceel Van
Eemneslaan 12A te Wilhelminaoord. Op grond van het geldende bestemmingsplan is alleen productiegebonden detailhandel toegestaan. De locatie
waarvoor de verruiming van de gebruiksregel zal gelden wordt exact vastgelegd. Het gaat in totaliteit om 500 m2. Wat bebouwing betreft wordt gebruik
gemaakt van al aanwezige gebouwen. De nu geldende bouwregels wijzigen
niet. Hetzelfde geldt voor reclame-uitingen. Het parkeren dient op eigen terrein
plaats te vinden. Toegestaan wordt dat er, naast de eigen gekweekte producten, ook aanverwante artikelen als potgrond, zaden, eenjarigen, boompalen
e.d. verkocht mogen worden.
Inzage en reactie: een ieder wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen
van het verzoek en daarop te reageren. De stukken liggen met ingang van 25
januari 2018, twee weken in het gemeentehuis ter inzage. Een reactie, onder
vermelding van het zaaknummer 210603, dient te worden gestuurd naar het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 7970 AB Havelte.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘ PA R T I Ë L E H E R Z I E N I N G K L E I N E K E R N E N ,
WONINGBOUW ZORGVLIED’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend,
dat met ingang van 25 januari 2018, in het gemeentehuis in Diever, voor een
ieder ter inzage ligt: het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Kleine
Kernen, woningbouw Zorgvlied’, met planidentificatie NL.IMRO.1701.PhzKKZorgvlied2009-0002, met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien via de website:
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan voorziet in woningbouw aan de Meester Onsteestraat.
Op grond van het geldende bestemmingsplan mogen 6 vrijstaande en 6 halfvrijstaande woningen worden gebouwd. Dit aantal wordt verhoogd naar 15. De
eerste fase bestaat uit het realiseren van 9 woningen aan de zijde van de Dorpsstraat. Het gaat hierbij in eerste instantie om 5 aaneengebouwde woningen en
4 twee-onder-één-kapwoningen. Er mogen ook 9 aaneengebouwde woningen,
verdeeld over twee blokken, gebouwd worden. In de tweede fase gaat het om
6 woningen aan de zijde van het buitengebied, woningtypen vrijstaande en
twee-onder-één-kap woningen. Het concrete bouwplan voor fase twee is nog
onbekend. In de regels van het bestemmingsplan is opgenomen dat 6 bouwpercelen uit fase 1 uitgegeven moeten zijn, voordat fase twee mag worden
ontwikkeld.
Zienswijze: tot en met 7 maart 2018 kan een ieder zijn of haar zienswijze
schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970
AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak
worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Bekendmakingen
MILIEUMELDINGEN

• Wapserveen, Midden 128, 8351 HK, melding Activiteitenbesluit voor op het
plaatsen van zonnepanelen binnen de inrichting, ontvangstdatum 07-12-2017,
zaaknummer 213093
• Havelte, Hesselterdwarsweg 1, 7971 PR, melding Activiteitenbesluit voor
diverse wijzigingen, waaronder de bouw van een nieuwe stal, ontvangstdatum 20-12-2017, zaaknummer 213233

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, Busselterweg 9, 7973 KN, oprichten overkapping, ontvangstdatum
9-1-2018, zaaknummer 213095
• Diever, Westeres 7, 7981 BC, nieuwbouw accommodatie voor sport, cultuur en
ontmoeting, ontvangstdatum 24-12-2017, zaaknummer 212643
• Dwingeloo, Achter de Hoven 11, 7991 AD, uitbreiden woning, ontvangstdatum 18-12-2017, zaaknummer 212116
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 33, 7991 CZ, herbouw bedrijfspand, ontvangstdatum 21-12-2017, zaaknummer 212395
• Dwingeloo, Stroovledder 17, 7991 SB, kap 1 eik, ontvangstdatum 11-1-2018,
zaaknummer 213425
• Havelte, Havelter Schapendrift 17, 7971 BA, kap 1 eik, ontvangstdatum
9-1-2018, zaaknummer 213156
• Havelte, Leeuwerikweg 10, 7971 DS, plaatsen carport, ontvangstdatum
9-1-2018, zaaknummer 213100
• Havelte, Meenteweg 10a, 7971 RZ, plaatsen open/dicht kas, ontvangstdatum
2-1-2018, zaaknummer 212805
• Nijensleek, Moersberger Erven 1, 8383 EA, uitbreiden kantoor, ontvangstdatum 22-12-2017, zaaknummer 212613
• Uffelte, Rijksweg 28, 7975 RT, bouw opslagloods, ontvangstdatum 22-12-2017,
zaaknummer 212619
• Vledder, De Bree 27, 8381 BS, kappen van 1 eik, ontvangstdatum 20-12-2017,
zaaknummer 212195
• Vledderveen, Boergrup 33, 8385 GM, plaatsen zonnepanelen, ontvangstdatum
01-01-2018, zaaknummer 212713

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
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
23 januari en 6 februari 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.
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

• Wapserveen, Midden 102, 8351 HK,
kap 4 berken en 1 acer, ontvangstdatum 11-1-2018, zaaknummer 213447
• Wateren, Boterpol 18, 8438 ST, kap
15 eiken, ontvangstdatum 11-1-2018,
zaaknummer 213445
• Zorgvlied, Beek en Brink 35, 8437 PJ,
bouw dakkapel, ontvangstdatum 2212-2017, zaaknummer 212617
Geweigerd regulier
• Zorgvlied, Dorpsstraat 37, 8437 PA,
kappen van een boom, verzenddatum 16-01-2018 , zaaknummer
210398
Verleend regulier
• Dwingeloo, Lhee 79 a, 7991 PJ,
wijzigen gevel, verzenddatumdatum23-01-2018, zaaknummer 211222
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 29, 8384 GG, plaatsen
gevelbord en zuil, verzenddatum
23-1-2018, zaaknummer 208249
Verlenging beslistermijn
• Dwingeloo, Leggelerstraat 11, 7991
TB, plaatsen schuur met kelder, ontvangstdatum 8-11-2017, zaaknummer
209518
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

Op dinsdagmiddag verschijnt de Da’s Mooi. Deze advertentie van de gemeente is op dinsdagochtend al te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl

