Informatierubriek

Woensdag 17 maart 2021

Politieke avond Westerveld Vernieuwende initiatieven
en evenementen zijn van
harte welkom
Op dinsdag 23 maart 2021 om 20.00 uur vindt er weer een digitale besluitvormende Politieke avond Westerveld plaats. De agenda is als volgt:
1. Ontwerpbestemmingsplan “Dwingeloo, Aldi Valderseweg” (debatronde)
2. Voorstel Startnotitie Transitievisie Warmte (debatronde)
3. Rondvraag

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 tijdens een besluitvormende vergadering over een
niet-geagendeerd onderwerp maximaal vijf minuten (digitaal) 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 (digitale) 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

Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten
(TONK)
Heeft u een grote terugval in uw inkomen als gevolg van de coronamaatregelen? Kunt u hierdoor uw noodzakelijke kosten moeilijk betalen? Mogelijk komt
u in aanmerking voor de TONK-regeling. Deze regeling biedt een tijdelijke
financiële ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke kosten. Het
gaat hierbij om een tegemoetkoming in de vaste woonlasten, zoals: huur of
hypotheek, gas, water en elektriciteit.

VO O R WA A R D E N

Eind 2020 zijn er voor het jaar 2021 weer mooie en vernieuwende ideeën
ingediend op het gebied van initiatieven en evenementen. Het college heeft
onder andere subsidies voor de volgende initiatieven toegekend: de
wielerkoers Drentse 8 van Westerveld, deze vindt vooralsnog plaats in
oktober 2021, een nieuwe gymactiviteit ‘Nijntje Beweegdiploma’ bij sportvereniging Dynamiek en het kunstproject ‘Vlieg Zwaluw Vlieg’ om ouderen en
kinderen met elkaar in verbinding te brengen.
Initiatieven en evenementen, ook in tijden van corona
Ontwikkelt u juist in deze periode, uiteraard rekening houdend met de
geldende maatregelen, een vernieuwend initiatief of evenement? Dan kunt u
subsidie aanvragen bij de gemeente. Tot 1 april kunt u weer uw vernieuwende
initiatieven en evenementen indienen.
Om ervoor te zorgen dat u snel aan de slag kan met uw initiatief of evenement, wil de gemeente u een handje helpen met (financiële) middelen en/of
door mee te denken met uw plan.
Subsidie aanvragen
Heeft u ook een spannend, leuk, mooi, vernieuwend of zorgzaam initiatief
of evenement en wilt u subsidie aanvragen? Houd er rekening mee dat het
gedragen wordt door inwoners van Westerveld en dat het voor hen ook een
meerwaarde heeft. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt er gekeken
naar relevantie, innovatie en het maatschappelijk effect. Verder gaat het om
een eenmalige subsidie en is medefinanciering nodig om het (lange termijn)
resultaat te kunnen bereiken.
Nieuwe aanvragen kunnen ingediend worden vóór 1 april en 1 september
2021. Het college van burgemeester en wethouders toetst vervolgens de
aanvraag. U kunt uw aanvraag indienen door te e-mailen naar
info@gemeentewesterveld.nl. Uw aanvraag dient in ieder geval de contactgegevens, een plan van aanpak, een tijdsplan en een begroting te bevatten.

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 18 maart en vrijdag 19 maart
- donderdag 25 maart en vrijdag 26 maart

U kunt de uitkering alléén aanvragen als:
• U 18 jaar of ouder bent;
• U een groot deel van het (gezamenlijke) inkomen verliest door de
coronamaatregelen;
• U uw woonkosten niet meer kunt betalen uit het (gezamenlijke) inkomen
of makkelijk uit uw vermogen kunt halen;
• U ook met een andere financiële regeling of met een uitkering, zoals een
toeslag van UWV op uw WW-uitkering, niet voldoende inkomsten heeft om
uw woonkosten te betalen.

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).

Bent u niet als gevolg van de coronamaatregelen maar door andere redenen
in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze
uitkering.

Verleend
• Wateren, Appelschaseweg 3, 8438 SJ, actualisatie omgevingsvergunning
voor het ambtshalve wijzigen van de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning milieu, verzenddatum 08-03-2021, zaaknummer 298275

M E E R I N F O R M AT I E

U kunt via het digitale aanvraagformulier op de website van gemeente
Westerveld een aanvraag doen voor de TONK voor de periode van 1 januari
tot 1 juli 2021. Een aanvraag voor de TONK kunt u indienen tot 1 augustus
2021. Kijk voor meer informatie op www.gemeentewesterveld.nl/tonk.

Help de gemeente
Westerveld om brieven te
verbeteren
De gemeente Westerveld wil haar brieven verbeteren. De bedoeling is dat
brieven daarmee voor iedereen te begrijpen zijn. De gemeente stuurt daarom
de komende weken het ‘Dit kan duidelijker’ kaartje mee met een aantal van
haar brieven.
Helpt u mee?
U helpt ons door dit kaartje in te vullen. Wij ontvangen graag uw tips en opmerkingen. Wanneer u de kaart ontvangt kunt u deze invullen en terug sturen
in de bijgevoegde envelop.

Bekendmakingen
MILIEUVERGUNNING

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Boschoord, Jongkindt Conincklaan 5, 8387 GK, isoleren en aanbrengen
beschoten dakconstructie, ontvangstdatum 02-03-2021, zaaknummer
297709
• Diever, Moleneinde 3, 7981 AL, vergroten woning, ontvangstdatum
04-03-2021, zaaknummer 297990
• Dwingeloo, Hs Stevensweg 1, 7991 RN, vernieuwen B & B, ontvangstdatum
04-03-2021, zaaknummer 297935
• Dwingeloo, Het Lot 3, 7991 TE, kap één eik, ontvangstdatum 02-03-2021,
zaaknummer 297675
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 37, sectie M, nr. 2754, nieuwbouw bedrijfsloods,
ontvangstdatum 05-03-2021, zaaknummer 298026
• Havelte, Beukenlaan 8, 7971 BM, realiseren aanbouw, ontvangstdatum
04-03-2021, zaaknummer 297911
• Havelte, Jan Harmskamp 48, 7971 CG, verbouw woning, ontvangstdatum
05-03-2021, zaaknummer 298339
• Havelte, Parkkamp 25, 7971 AL, realiseren uitbouw woning, ontvangstdatum
02-03-2021, zaaknummer 297118
• Havelte, Torenakkers 2, 7971 AC, bouw schuurtje, ontvangstdatum
07-03-2021, zaaknummer 298187
• Havelte, Wandelbosweg 65, 7971 AA, kap twee eiken, ontvangstdatum
07-03-2021, zaaknummer 298188
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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
23 maart en 6 april 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. Het is verplicht 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

Verleend regulier
• Dwingeloo, Eemster 24, 7991 PP, kap
één eik, verzenddatum 09-03-2021,
zaaknummer 297609
• Havelterberg, Bisschopsbergweg 37,
7974 HC, plaatsen dakopbouw op
woning, bouw en handelen in strijd
met regels Ruimtelijke Ordening,
verzenddatum 09-03-2021, zaaknummer 294230
• Vledder, Bosbouwkamp 35, 8381
AG, kap één eik, verzenddatum
10-03-2021, zaaknummer 295688
• Wapserveen, Oosteinde 50, 8351
HH, kap één eik, verzenddatum
10-03-2021, zaaknummer 295874
• Wilhelminaoord, Dirk de Ruiterpad
2, 8384 DD, bouw nieuw bedrijfspand, verzenddatum 11-03-2021,
zaaknummer 295400

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
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

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

