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Raadscommissie
De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 10 oktober 2017,
om 19:30 uur in Regionale Scholengemeenschap Stad & Esch te Diever.
Naast de behandeling van reguliere agendapunten, wordt die avond een
voorlopig ontwerp van de dorpshuisfunctie en sportaccommodatie bij Stad
en Esch gepresenteerd. Zowel commissieleden als inwoners en gebruikers zijn
van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Het is niet mogelijk om de vergadering live te volgen. De beelden zijn de
volgende dag beschikbaar via webcast op de website.

Ruimtelijke ordening
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘HART VAN FREDERIKSOOORD’
Burgemeester en wethouders van Westerveld maken ingevolge het bepaalde
in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op
26 september 2017 heeft besloten het bestemmingsplan ’Hart van Frederiksoord’, met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000575-0002
(ongewijzigd), vast te stellen.
Het plangebied van dit bestemmingsplan bestaat uit de voormalige tuinbouwschool met bijbehorende tuinen en het Inforium met naastgelegen
gronden. Globaal genomen wordt het plangebied begrensd door de Majoor
van Swietenlaan aan de noordzijde, de Molenlaan aan de zuidzijde en de Burgemeester Wijnoldyweg aan de westkant. Het zuidoosten van het plangebied
wordt begrensd door de terreinen van de Fruithof. De kolonieboerderij aan de
Majoor van Swietenlaan vormt de noordoostelijke rand van het plangebied.
Het hele plangebied maakt onderdeel uit van het beschermd dorpsgezicht
Frederiksoord – Wilhelminaoord.
In de afgelopen jaren is gewerkt aan een nieuw toekomstperspectief voor
het plangebied. Dit toekomstperspectief is verwoord in het Kolonieplan. Het
Kolonieplan is opgesteld door de provincie Drenthe, de Maatschappij van
Weldadigheid en de gemeente Westerveld. Het is in juli 2016 vastgesteld.
Het Hart van Frederiksoord speelt in het Kolonieplan een centrale rol. De drie
samenwerkende partijen hebben de ambitie om het gebied bestendig te maken voor de toekomst. ‘Behoud door ontwikkeling’ is daarbij de koers. Dat wil
zeggen zoeken naar economische dragers voor het gebied met respect voor
de aanwezige cultuurhistorische waarden. In het Kolonieplan zijn denkrichtingen geschetst die handvatten geven voor mogelijke economische dragers
passend bij de aard en uitstraling van het gebied.
Belangrijke elementen in het plangebied zijn het omvormen van het Inforium
tot Koloniecentrum en de bestemming Maatschappelijk voor het gebouw
van de voormalige tuinbouwschool. Kortom het bestemmingsplan is de
juridische-planologische basis om de gebiedsontwikkeling in het Hart van
Frederiksoord mogelijk te maken.
Inzage: het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van
12 oktober 2017 gedurende zes weken bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Tevens kan het plan worden ingezien
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend kan slechts beroep
worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze in te dienen. Beroep kan worden
ingesteld gedurende de termijn van de terinzagelegging bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag).
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Hiertoe dient per
afzonderlijke brief de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State worden verzocht om een voorlopige voorziening.

Snoeiafval
GRATIS STORTEN
In oktober en november wordt het Afvalbrengstation in Havelte weer 12 ochtenden extra opengesteld, speciaal voor het storten van snoeiafval (takken).
Inwoners van Westerveld kunnen dan kosteloos snoeiafval (takken) afleveren.
Normaal gesproken geldt voor het storten van snoeiafval een tarief van € 0,05
per kilo en een minimumbedrag van € 0,25. Het gaat om de volgende ochtenden in oktober en november 2017, van 08.30 tot 11.30 uur:
• donderdag 19 oktober en vrijdag 20 oktober
• donderdag 26 oktober en vrijdag 27 oktober
• donderdag 2 november en vrijdag 3 november
• donderdag 9 november en vrijdag 10 november
• donderdag 16 november en vrijdag 17 november
• donderdag 23 november en vrijdag 24 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).
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SNOEIAFVALROUTE
Daarnaast rijdt de gemeente twee keer per jaar een ‘snoeiafvalroute’ voor het
ophalen van snoeiafval. De route wordt dit jaar nog gereden op donderdag
9 november 2017. Voor het laten ophalen van snoeiafval worden kosten in rekening gebracht én is vooraf aanmelding noodzakelijk. Komende donderdag
9 november hebben inwoners van Westerveld dus de keus: zelf kosteloos brengen of tegen betaling laten halen.
Spelregels snoeiafvalroute
• Aanmelden van snoeiafval is noodzakelijk en kan tot de vrijdag vóór de inzameldag bij de gemeente, telefoonnummer 14 0521
• de kosten voor het inzamelen van snoeiafval zijn € 10,- per aanmelding (de
factuur wordt achteraf gestuurd)
• er mag maximaal 2 m3 aangeboden worden
• het snoeiafval moet hanteerbaar en gebundeld aangeboden worden
• vanaf 07.00 uur wordt er ingezameld en moet het aangemelde snoeiafval aan
de weg liggen
• wanneer snoeiafval aangemeld wordt, maar er wordt uiteindelijk geen
snoeiafval aangeboden op de inzameldag, dan wordt er toch € 10,- in rekening gebracht.

Inkoopcafés
Voor ondernemers in Westerveld en Meppel die graag meer willen weten over
aanbestedingen en het inkoopbeleid van de gemeenten Westerveld en Meppel, worden twee inkoopcafés gehouden op:
• dinsdag 17 oktober 2017 van 17.00 tot 19.30 uur in ZIZO, Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP in Meppel en
• woensdag 18 oktober 2017 van 19.30 tot 22.00 uur in ‘t Knooppunt, Dorpsstraat 21, 7971 CN in Havelte.
Tijdens het inkoopcafé wordt antwoord gegeven op vragen als:
• Waarom moet de gemeente aanbesteden?
• Welke producten en diensten worden aanbesteed?
• Hoe werkt een aanbesteding?
• Waar moet u op letten wanneer u een offerte uitbrengt aan de gemeente?
Ook vertelt een ondernemer die opdrachten van een gemeente heeft gekregen over zijn ervaringen met aanbesteden. Tenslotte is er natuurlijk tijd
gereserveerd voor het beantwoorden van vragen van de bezoekers van het
‘inkoopcafé’. Het inkoopcafé wordt afgesloten met een netwerkborrel.
De inkoopcafés zijn een initiatief van de gemeenten Westerveld en Meppel,
voor alle ondernemers in Westerveld en Meppel! Ondernemers hoeven niet
beslist naar het inkoopcafé in de ’eigen’ gemeente, maar kunnen ook kiezen
voor de bijeenkomst in de buurgemeente.
Aanmelden: belangstellenden worden verzocht, het bezoek aan één van de
inkoopcafés vooraf te melden in e-mail naar info@gemeentewesterveld.nl
Ook vragen die de bezoekers van het café graag beantwoord zien, kunnen
vooraf gemaild worden naar info@gemeentewesterveld.nl

Inloopbijeenkomsten
PLANNEN HOLTINGERVELD 17 OKTOBER
Onlangs is gestart met de bouw van een nieuw informatiecentrum voor het
Holtingerveld, Oerlandschap gekneed door ijs en oorlog. Dit informatiecentrum wordt het startpunt bij uitstek voor een bezoek aan dit unieke natuurgebied.
Wilt u weten hoe het infocentrum er van binnen en buiten uit komt te zien en
wat er nog meer in het Holtingerveld gaat gebeuren? Kom dan langs tijdens
de inloopbijeenkomst op dinsdag 17 oktober van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Organisaties die betrokken zijn bij het project presenteren daar hun plannen.
Ook ondernemers die in en rond het gebied actief zijn, laten zien wat zij te
bieden hebben. U bent van harte welkom in de schaapskooi van Stichting
Holtinger Schaapskudde, Van Helomaweg 16 te Havelte.
PLAN PIET SOERPLEIN
Graag laten de Dorpsgemeenschap Havelte en de gemeente Westerveld u
het nieuwe ontwerp voor het Piet Soerplein zien. Dit plein is een onderdeel
van het ‘Ruimtelijk Actieplan Havelte’. Dit actieplan vormt voor Havelte de
komende jaren een belangrijke schakel om de ruimtelijke kwaliteit voor zowel
bewoners, toeristen en ondernemers fors te verbeteren.
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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
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
17 en 31 oktober 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

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

Expositie
Tot en met 26 oktober 2017
is de tentoonstelling

‘Boeren, burgers
en buitenlui’
te bewonderen in de hal
van het gemeentehuis.
Op 7 september jl. was
Westerveld de gastgemeente
voor de landelijke opening van de
31ste Open Monumentendag.
Het thema van dit evenement
was voor veel Westervelders
een inspiratiebron voor
schilderijen, tekeningen, foto’s,
keramische objecten et cetera.

Wij nodigen u graag uit voor een inloopbijeenkomst in De Veldkei op 31 oktober 2017. U bent van harte welkom tussen 15.00 tot 16.30 uur en tussen
19.30 uur tot 21.00 uur.
Meedenken over de aankleding van het plein?
Het ontwerp van het Piet Soerplein is nog niet af en daarom nodigen wij inwoners graag uit over de aankleding van
het Piet Soerplein mee te denken. In twee werkgroepen van max. 10 personen willen we hiermee aan de slag gaan.
In maximaal 3 bijeenkomsten in de maanden november en december gaan we samen een voorstel maken voor de
aankleding van het plein met groen en straatmeubilair. Deze avonden zullen onder begeleiding van de landschapsarchitect plaatsvinden.
Aanmelden voor één van de werkgroepen kan via info@dorpsgemeenschaphavelte.nl of tijdens de inloopbijeenkomst
bij één van de mensen van de Dorpsgemeenschap of de gemeente Westerveld.

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

vervolg pagina 1
Wat is er tot nu toe gebeurd?
De afgelopen jaren is er door de Dorpsgemeenschap Havelte en de gemeente
Westerveld veel gesproken over het Piet Soerplein. In 2013 heeft de Dorpsgemeenschap Havelte in het kader van de dorpsvisie aan de bewoners van
Havelte al een ontwerp gepresenteerd. Van dit ontwerp uit 2013 zijn op dit
moment een tweetal onderdelen uitgevoerd: het gebied rond de voormalige
RABO en het evenemententerrein en rugbyvereniging ‘Big Stones’.
Op 27 januari 2017 heeft op verzoek van de Dorpsgemeenschap Havelte
een bijeenkomst plaatsgevonden over de vraag of het ontwerp van het Piet
Soerplein uit 2013 nog aansluit bij de huidige ontwikkelingen en wensen van
het dorp Havelte.
Afvaardigingen van de Dorpsgemeenschap Havelte, Havelter Ondernemers
Vereniging, de ROAAH en de gemeente Westerveld hebben samen gekeken of
het ontwerp uit 2013 nog voldoet aan de huidige inzichten over de inrichting
van een plein, op welke manier de huidige functies een plek kunnen krijgen
en hoe we de ruimtelijke kwaliteit van het plein kunnen verbeteren. De resultaten van deze bijeenkomst hebben het zogenaamde ‘Ruimtelijk Actieplan
Havelte’ opgeleverd, waar het Piet Soerplein een belangrijk onderdeel van is.

Bekendmakingen
B E L E I D S R E G E L S I N D I V I D U E L E I N KO M E N S T O E S L AG 2017 I G S D S T E E N W I J K E R L A N D/
WESTERVELD

Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld stelde
op 28 september 2017 de Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2017
IGSD Steenwijkerland/Westerveld vast onder gelijktijdige intrekking van de
Beleidsregels Individuele inkomenstoeslag 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld. De Beleidsregels treden met ingang van 11 oktober 2017 in werking
en werken terug tot 1 januari 2017.
Om voor een individuele inkomenstoeslag in aanmerking te kunnen komen is
onder andere van belang of een inwoner voldoende uitzicht op inkomensverbetering heeft. Daarvoor zijn de krachten en bekwaamheden van de inwoner
van belang en is van belang of hij zich voldoende heeft ingespannen om zijn
inkomenspositie te verbeteren. De nadere invulling van deze criteria is in de
beleidsregels gewijzigd.
U vindt de beleidsregels terug op de website www.igsd-sw.nl. Ook liggen
deze gedurende zes weken ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk
aan de Vesting 11-13.

VERLEENDE
EVENEMENTENVERGUNNING

•	Kofferbakmarkt in Vledder op iedere 2e zaterdag van
de maanden april tot en met oktober, zaaknummer
182861. Verkeersbesluit: op 8 april, 13 mei, 10 juni, 8
juli, 12 augustus, 9 september en 14 oktober 2017 van
07.00 tot 14.00 uur worden het Lesturgeonplein en de
Torenlaan in Vledder voor alle verkeer afgesloten

MILIEUMELDINGEN

•	Darp, Schierbosweg 7, 7973 JG, Activiteitenbesluit
voor het veranderen/wijzigen van een inrichting,
ontvangstdatum 24-05-2017, zaaknummer 207058
•	Nijensleek, Hoofdweg 138, 8383 EK, Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting,
ontvangstdatum 13-07-2017, zaaknummer 207048

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd regulier
•	Dwingeloo, Lhee 72, 7991PJ, Bouwen verbouw
woning, ontvangstdatum 21-09-2017, zaaknummer
206837
•	Dwingeloo, de Vennen/de Mussels, Aanleg fietspad
DGL00-M-99 + M2490 + M162, ontvangstdatum
25-09-2017, zaaknummer 206971
•	Dwingeloo, Valderseweg 7, 7991BC, Kappen van een
boom, ontvangstdatum 22-09-2017, zaaknummer
206934
•	Havelte, Hesselterdwarsweg 1, 7971PR, bouwen
uitbreiden ligboxenstal, ontvangstdatum 22-09-2017,
zaaknummer 207022
•	Havelterberg, Bisschopsbergweg 33, 7974HC, kap
sacoja en een eik, ontvangstdatum 27-09-2017, zaaknummer 207105
•	Nijensleek, Hoofdweg 75a, 8383ED, bouwen renoveren en vergroten opslag, ontvangstdatum 28-09-2017,
zaaknumer 207180
•	Uffelte, Vijverlaan 7, 7975BW, kappen 3 moeraseiken,
ontvangstdatum 27-09-2017, zaaknummer 207040
•	Uffelte, Egginkstraat 33, 7975PH, bouwen realiseren
2e woning (splitsen boerderij), ontvangstdatum
26-09-2017, zaaknummer 207064
•	Vledderveen, Meester Hoekstrastraat 10, 8385GD,
Bouwen verbouw van een woning, ontvangstdatum
25-09-2017, zaaknummer 206977

•	Wilhelminaoord, Linthorst Homanstraat 20, 8384EE,
Bouwen verbouw voormalige gymzaal,
ontvangstdatum 19-09-2017, zaaknummer 206687
Geweigerd regulier
•	Havelte, Molenweg, kad. bekend Havelte, sectie I,
nummer 3246, kappen 4 eiken en 1 Liquidambar,
verzenddatum 28-09-2017, zaaknummer 201267
Ontwerpvergunning
•	Dwingeloo, Westeinde 57, 7991RT, verbouwen en
restaureren van het onder nummer 14239 in het rijksmonumentenregister ingeschreven rijksmonument
‘Oldengaerde’
Verleend regulier
•	Diever, Acht Boerijen 21, 7981EK, bouwen, plaatsen
dakkapel, verzenddatum 28-09-2017, zaaknummer
206394
•	Diever, Kalteren 23, 7981LR, legaliseren diverse
bouwwerken, verzenddatum 3-10-2017, zaaknummer
202929
•	Diever, Raadhuislaan 61, 7981EL, bouwen, plaatsen
schutting, verzenddatum 28-09-2017, zaaknummer
204318
Verleend uitgebreid
•	Revisievergunning, zandwinning, Nijensleek, kadastraal bekend als gemeente Vledder, sectie K, nummers
1178, 941, 454, 456, 1459, 1384 en 1383, verzenddatum
21-09-2017, zaaknummer 180466
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

