Informatierubriek

Gemeentegids
In de week van 20 tot en met 25 mei 2019 wordt de Informatiegids Westerveld
2019-2020 (de gemeentegids) huis-aan-huis bezorgd (met uitzondering van
de adressen met nee/nee-sticker). Geen gids ontvangen? U kunt een papieren
exemplaar afhalen in het gemeentehuis of laten toesturen.
Digitaal
De ‘papieren’ Informatiegids Westerveld 2019-2020 bestaat uit twee gedeelten: het eerste deel gaat over het gemeentebestuur en de diensten die de
gemeente levert. De informatie in het eerste gedeelte is ook te vinden op
www.gemeentewesterveld.nl
Het tweede gedeelte van de gids is een overzicht van organisaties, verenigingen, stichtingen et cetera in de gemeente. Dit tweede gedeelte wordt
beheerd door de uitgever (Akse Media) én is óók digitaal te raadplegen:
- op de website https://westerveld.smartmap.nl/
- in de Gemeentegids App (te downloaden in de App Store en Google Play)
Verandering in gegevens?
Staat uw organisatie, vereniging, stichting et cetera in de gids en veranderen
de (contact)gegevens? Geef deze mutatie dan door in een e-mail aan de uitgever van de Informatiegids Westerveld. Zo blijven de digitale gids en de app
het hele jaar door actueel. De uitgever is Akse Media, redactie@aksemedia.nl
Graag bij onderwerp schrijven: Informatiegids Westerveld.
Visuele beperking
Heeft u een visuele beperking of kent u iemand met een visuele beperking
en heeft u (hij/zij) moeite met het lezen van de ‘papieren’ gids? Uitgever Akse
Media kan de gids ook leveren als grootlettergids, braillegids et cetera. Neem
voor een aangepaste gids contact op met uitgever Akse Media op telefoonnummer 0223 – 66 88 77 of e-mailadres info@aksemedia.nl. Ook de grootlettergids en braillegids zijn gratis.

Grofvuilroute
Donderdag 23 mei 2019 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 vrijdag 17 mei 2019 via het digitale
formulier op www.gemeentewesterveld.nl/grofvuil 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/grofvuil

Grondprijzenbrief
B&W maken bekend dat zij op 9 april 2019 de grondprijzen voor 2019 hebben
vastgesteld. De grondprijzen treden met terugwerkende kracht per 1 januari
2019 in werking. De beleidsregels staan op de gemeentelijk website.

Wegen en verkeer
WEGAFSLUITING MOLENK AMPWEG, BEUKENLA AN,
H O F W E G E N KO R T E M O L E N S T R A AT I N H AV E LT E

Op maandag 20 mei 2019 starten de werkzaamheden voor de herinrichting
van de Molenkampweg, Beukenlaan, Hofweg en Korte Molenstraat in Havelte.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober 2019, afhankelijk van onder andere het weer.
Wij vragen uw begrip voor de overlast die de werkzaamheden met zich
meebrengen.
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

Woensdag 15 mei 2019

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Havelte, Eursingerkerkweg 2a (start en finish), Havelter Mountainbike
Streetrace op 29 mei 2019 van 18.00 uur tot 20.30 uur, verzenddatum
09-05-2019, zaaknummer 240192

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

Verleend
• Dieverbrug, Dieversluis 2g/h, Sluisdagen van 8 tot en met 10 juni 2019 in en
rondom de Dieversluis in Dieverbrug, verzenddatum 09-05-2019, zaaknummer 237011
• Dwingeloo, in en om de Brink, Literratuur- en muziekfestival Zomerzinnen
op 22 juni 2019 van 14.00 uur tot 23.00 uur in en om de Kleine Brink, hotel
Wesseling aan de Brink 22, Grand café de Brink aan de Brink 30, het koetshuis
van de pastorie, de Nicolaaskerk en de parkeerplaats van hotel Wesseling aan
De Steegde, verzenddatum 09-05-2019, zaaknummer 236352
• Dwingeloo, Leeuweriksveldweg 1 (start en finish), Bostocht op 6 juli 2019 van
07.00 uur tot 17.00 uur in de bossen van Dwingeloo, verzenddatum 09-052019, zaaknummer 239276
• Dwingeloo, Looweg 3, 7991 RZ, Campina Open Boerderijdag op 31 mei 2019
van 10.00 uur tot 16.00 uur, verzenddatum 02-05-2019, zaaknummer 239354
• Frederiksoord, Majoor van Swietenlaan 1b, Lentefair op 11 en 12 mei 2019
van 10.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum 07-05-2019, zaaknummer 234797
• Wateren, Wateren 24 (vertrekplaats), buitenrit voor Friese paarden op 26 mei
2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum 09-05-2019, zaaknummer
237221

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
28 mei en 11 juni tot 19.00 uur

MELDINGEN

IGSD-loket in het gemeentehuis
Maandag, dinsdag en donderdag van
09.00 - 12.30 uur.

Verleend
• Havelte, Eursingerkerkweg 2a (start en finish), Havelter Survivalrun (acceptatie melding 5-jarenvergunning) op 10 mei 2019 de Special Heroes van 10.00
uur tot 14.00 uur en op 12 mei 2019 de Survivalrun Havelte van 9.00 uur tot
17.00 uur, verzenddatum 06-05-2019, zaaknummer 242095

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Moleneinde 37, 7981 AM, omkleuren identificatie Firezone naar Esso
Express, ontvangstdatum 01-05-2019, zaaknummer 244176
• Doldersum, Madeweg, sectie G, nr. 136, kap twee bomen: Robinia pseudoacacia en Quercus robur, ontvangstdatum 07-05-2019, zaaknummer 244595
• Dwingeloo, Westeinde 22, 7991 RV, plaatsen zonnepanelen in weiland,
ontvangstdatum 01-05-2019, zaaknummer 244202
• Havelte, omgeving Beukenlaan, aanbrengen waterberging t.b.v. opvang van
hemelwater en kap twaalf bomen binnen project “herinrichting Beukenlaan,
Hofweg, Korte Molenstraat en Molenkampweg”, ontvangstdatum
01-05-2019, zaaknummer 244270
• Uffelte, Linden Erven kavel 18, nieuwbouw woning, ontvangstdatum
03-05-2019, zaaknummer 244460
• Wapserveen, Westeinde 230, 8351 HP, plaatsen zonnepanelen, ontvangstdatum 05-05-2019, zaaknummer 244468
Verleend regulier
• Diever, Binnenes t.h.v. nr. 11, 7981 BK, kappen acacia, ontvangstdatum
02-04-2019, zaaknummer 242059
• Diever, Kasteel t.h.v. nr. 5, 7981 AN, kappen eik, ontvangstdatum 02-04-2019,
zaaknummer 242067
• Diever, Veentjesweg t.h.v. nr. 45, 7981 BX, kappen eik, ontvangstdatum
02-04-2019, zaaknummer 242064
• Dwingeloo, Esweg t.h.v. nr. 10, 7991 AC kappen vijf eiken, ontvangstdatum
02-04-2019, zaaknummer 242066
• Dwingeloo, Leggeloo t.h.v. nr. 69, 7991 PZ, kappen eik, ontvangstdatum
02-04-2019, zaaknummer 242060
• Dwingeloo, Westeinde t.h.v. nr. 11, 7991 RS, kappen twee eiken, ontvangstdatum 02-04-2019, zaaknummer 242069
• Havelte, Rijksweg N.Z. 19, 7971 CX, bouw opslagloods, verzenddatum
08-05-2019, zaaknummer 241501
• Havelte, Wandelbosweg 88, 7971 AA, strijdig gebruik bewoning (handelen
in strijd met regels Ruimtelijke Ordening), ontvangstdatum 07-05-2019,
zaaknummer 244548

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.

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

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

