Informatierubriek

Politieke avond Westerveld
Op dinsdag 3 november 2020 om 20.45 uur vindt er in de raadszaal weer
een Politieke avond Westerveld plaats.
De agenda van deze vergadering is als volgt:
1. Cultuurcoach

Woensdag 28 oktober 2020
Aanmelden kan tot en met vrijdag 30 oktober 2020 via het digitale formulier
op www.gemeentewesterveld.nl/snoeiafval of telefonisch via 14 0521.
Voor het ophalen van grofvuil zijn kosten verbonden: € 10,- per aanmelding.
U mag maximaal 2 m3 aanbieden.
Kijk voor meer ‘spelregels’ en ophaaldata op
www.gemeentewesterveld.nl/snoeiafval

Bekendmakingen

De avond bijwonen/volgen
In verband met het coronavirus is de Politieke avond Westerveld alleen online
te volgen via internet (de link staat op www.gemeentewesterveld.nl).
Inspreken
Het is mogelijk om voorafgaand aan een debatblok maximaal vijf minuten in
te spreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raads- en commissieleden
worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de
inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30
uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffie,
tel. 14 0521. Ook voor meer informatie over de spelregels rond inspraak,
kunt u contact opnemen met de griffie.
Agenda en stukken
De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld
kunt u downloaden via de website van de gemeenteraad:
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

Snoeiafval
S N O E I A F VA L S T O R T E N

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 29 oktober en vrijdag 30 oktober;
• donderdag 5 november en vrijdag 6 november;
• donderdag 12 november en vrijdag 13 november;
• 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).

S N O E I A F VA L R O U T E

Donderdag 5 november 2020 wordt de snoeiafvalroute gereden.
Wilt u snoeiafval laten ophalen? Meld dit vooraf bij de gemeente.

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Ketelstraat 4, 7981 AX, kap één eik, ontvangstdatum 13-10-2020,
zaaknummer 285483
• Dwingeloo, Brink 19, 7991 CH, plaatsen handelsreclame, ontvangstdatum
15-10-2020, zaaknummer 285687
• Dwingeloo, Drift 6, 7991 AA, uitbreiding hoofdgebouw, ontvangstdatum
15-10-2020, zaaknummer 285606
• Wapserveen, Oosteinde 72a, 8351 HH, kap drie eiken, ontvangstdatum
15-10-2020, zaaknummer 285597
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan 7, 8384 EA, kap vijftien
bomen (esdoorns, dennen, berken), ontvangstdatum 16-10-2020, zaaknummer 285753
Verleend (rectificatie)
• Doldersum, Bungalowpark 62, 8386 XH, kap één Amerikaanse eik,
verzenddatum 12-10-2020, zaaknummer 282112
Verleend regulier
• Darp, Darperkerkweg 3, 7973 JJ, kap twaalf houtopstanden, verzenddatum
21-10-2020, zaaknummer 283588
• Diever, Roedenbergen 10, 7981 EG, plaatsen schuur, verzenddatum
20-10-2020, zaaknummer 284892
• Dwingeloo, Holtien 6, 7991 PN, plaatsen zonnepanelen in veldopstelling,
verzenddatum 27-10-2020, zaaknummer 285102
• Dwingeloo, Tolweg 38, 7991 TC, kap één beuk, verzenddatum 21-10-2020,
zaaknummer 284344
• Havelte, t.h.v. Wandelbosweg 5, 7971 AK, kap twee berken, verzenddatum
21-10-2020, zaaknummer 283251
• Uffelte, t.h.v. Zuidstraat 2, 7975 AA, kap één eik, verzenddatum 21-10-2020,
zaaknummer 284273
• Vledder, t.h.v. Brink 16, 8381 BE, kap drie eiken, verzenddatum 21-10-2020,
zaaknummer 283253
• Vledder, Wapserweg 6, 8381 BG, kap één berk en één eik, verzenddatum
21-1-2020, zaaknummer 284136
Verlenging beslistermijn
• Dwingeloo, in en rond Dwingelderveld west, sectie G, nr. 3015, aanleg
mountainbikeroute, verlenging beslistermijn, verzonden 14-10-2020,
zaaknummer 273688
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
10 en 24 november 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

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

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

