Informatierubriek

Grofvuilroute
Donderdag 1 februari 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 25 januari 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 voor meer ´spelregels´ en ophaaldata www.gemeentewesterveld.nl.

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).

Wegen en verkeer
WEGAFSLUITING BOSWEG HOOGERSMILDE

Vanwege kapwerkzaamheden langs de Bosweg Hoogersmilde door Staatsbosbeheer, wordt de Bosweg vanaf de Oude Willemsweg tot de Veldhuizenweg vanaf maandag 15 t/m vrijdag 19 januari, of langer wanneer noodzakelijk,
voor alle doorgaande verkeer in beide richtingen gesloten.
De afsluiting wordt op de gebruikelijke manier aangegeven met borden en
afzethekken. Het verkeer wordt omgeleid.
Wij vragen uw begrip voor de eventuele overlast die deze wegafsluiting met
zich meebrengt.

Bekendmakingen
MELDINGEN

Milieumelding
• Darp, van Helomaweg 51, 7973 JC, Darp, melding Activiteitenbesluit voor
het veranderen van de inrichting, ontvangstdatum 31-10-2017, zaaknummer
212717
• Dwingeloo, De Vorrelvenen 8, 7991 TP, melding Activiteitenbesluit voor
diverse wijzigingen, waaronder het plaatsen van een houtkachel, ontvangstdatum 16-10-2017, zaaknummer 212816

Dinsdag 16 januari 2018
• Dwingeloo, Sliekenweg, kad. bekend Dwingeloo, sectie L, nummer 1198,
melding Activiteitenbesluit voor de vervanging van een mestbassin met
gewijzigde afmetingen, ontvangstdatum 13-11-2017, zaaknummer 212806

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Bruges 25, 7991 CE, kappen van 1 eik, ontvangstdatum
23-12-2017, zaaknummer 212628
• Uffelte, Schoolstraat 30, 7975 AC, kappen van 1 eik, ontvangstdatum
02-01-2018, zaaknummer 212791
• Vledder, Lange Wandenweg 1, 8381 BR, kappen van 7 eiken en struiken,
ontvangstdatum 16-12-2017, zaaknummer 212042
Geweigerd regulier
• Vledderveen, Boergrup 13, 8385 GL, kap 1 beuk, verzenddatum 11-01-2018,
zaaknummer 210135
Verleend regulier
• Diever, Hermialaan 5, 7981 LM, kappen van 5 bomen (2 eiken, grove den,
beuk, spar), verzenddatum 11-01-2018, zaaknummer 210110
• Diever, Roringererf 1, 3, 5, 7, 13 en 15, 7981 EJ, nieuwbouw 6 woningen
(3 - 2-1-kap), verzenddatum 16-01-2018, zaaknummer 211041
• Dwingeloo, Achter de Bargen 1, 7991 TL, oprichten schuur, verzenddatum
2-1-2018, zaaknummer 206519
• Frederiksoord, ter hoogte van M.E. van der Meulenweg 7, 8382 CC, kap 1 eik,
verzenddatum 11-01-2018, zaaknummer 208283
• Havelte, Dorpsstraat 24, 7971 CS, verbouw woning, verzenddatum 27-12-2017,
zaaknummer 209220
• Havelte, van Helomaweg 13, 7971 PW, kap 1 eik, verzenddatum 16-01-2018,
zaaknummer 211142
• Havelte, ter hoogte van Nieuwe Ruiterweg/Korenbloemweg 1, 7971 EA,
kappen van 1 eik, verzenddatum 11-01-2018, zaaknummer 208282
• Oude Willem, ter hoogte van Bosweg 21, 8439 SN, kappen van 11 bomen:
eiken en berken, verzenddatum 11-01-2018, zaaknummer 208268
• Uffelte, Lindenlaan 35, 7975 AE, verbouw woning, verzenddatum 2-1-2018,
zaaknummer 209653
• Vledder, ter hoogte van Dorpsstraat 24, 8381 AN, kap 1 lindeboom,
verzenddatum 11-01-2018, zaaknummer 208274
• Vledderveen, Boergrup 13, 8385 GL, kappen 3 eiken, verzenddatum
11-01-2018, zaaknummer 210135
• Wilhelminaoord, ter hoogte van de Jongestraat 7 tot 19, 8384 EP, kappen
van 2 eiken, verzenddatum 11-01-2018, zaaknummer 208278
• Wilhelminaoord, K.J. Blokstraat 15, 8384 ET, kap 1 eik, verzenddatum
16-01-2018, zaaknummer 208281
• Wilhelminaoord, ter hoogte van M.A. van Naamen van Eemneslaan 26,
8384 EA, kappen van 1 eik, verzenddatum 11-01-2018, zaaknummer 208277
• Wilhelminaoord, Van Holte tot Echtenstraat 24, 8384 EJ, kap 1 eik nabij
houten loopbrug, verzenddatum 11-01-2018, zaaknummer 208280
• Wittelte, ter hoogte van Wapserveenseweg 7 tot 11, 7986 PJ, kappen 4 eiken,
verzenddatum 11-01-2018, zaaknummer 208272
• Wittelte, ter hoogte van Wittelterweg 17, 7986 PL, kap 1 eik, verzenddatum
11-01-2018, zaaknummer 208269
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
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

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

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. Zij zal met u een afspraak
maken voor een gesprek in het
gemeentehuis in Diever of voor een
huisbezoek.

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

