Informatierubriek

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 19 december 2017 om 20.00 uur in
de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
3. Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 28 november 2017 +
toezeggingenlijst
4. Ingekomen stukken
5. Rondvraag
6. Voorstel Inzameling huishoudelijk afval
7. Voorstel toestemming aangaan gemeenschappelijke regeling
Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer
8. Voorstel algemene subsidieverordening gemeente Westerveld 2018
9. Voorstel investeringssubsidie VV Dwingeloo t.b.v. uitbreiding huidige
kleed- en wasaccommodatie
10. Voorstel verweerschrift inzake ingesteld beroep bij Raad van State m.b.t.
bestemmingsplan buitengebied agrarische gronden
11. Voorstel krediet aanpassing Brink 4b
12. Voorstel vaststelling bestemmingsplan Veleweg 5, Darp
13. Voorstel benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
14. Belastingverordeningen 2018
15. Sluiting
Toelichtingen
1. De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via
www.gemeentewesterveld.nl
2. De vergaderstukken kunt u downloaden op www.gemeentewesterveld.nl/
bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’.
3. 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

Wijzigingen rond de
feestdagen
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Het gemeentehuis is op:
• donderdag 21 december 2017 tot 15.00 uur geopend en telefonisch
bereikbaar
• maandag 25 december, dinsdag 26 december en maandag 1 januari
gesloten
• dinsdag 2 januari 2018 vanaf 10.00 uur geopend en telefonisch bereikbaar

G E W I J Z I G D E A F VA L I N Z A M E L I N G

De afvalinzameling van:
• maandag 25 december is vervroegd naar zaterdag 23 december 2017
• dinsdag 26 december is verplaatst naar zaterdag 30 december 2017
• maandag 1 januari is verplaatst naar zaterdag 6 januari 2018.
De container op de dag van inzameling graag vóór 07.00 uur aan de straat
zetten.

C O L L E C T I E F V E R VO E R

Het collectief vervoer van de gemeente Westerveld wordt uitgevoerd door
de Regiotaxi Zuidwest Drenthe van vervoersbedrijf Connexxion. De Regiotaxi Zuidwest Drenthe is er ter vervanging van het Openbaar Vervoer en is
bedoeld voor Wmo-pashouders.
De verwachting is, dat veel mensen rond de feestdagen, omstreeks dezelfde
tijd op bezoek willen gaan. Hierbij kunnen knelpunten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan vertragingen door het weer of het niet kunnen reserveren van
ritten. Wij adviseren u daarom ruim van te voren (het liefst minstens één dag)
uw rit voor de heen- én voor de terugreis te reserveren. Daarmee voorkomt u
teleurstellingen. Op oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur. De Regiotaxi sluit daarbij aan bij het Openbaar Vervoer op oudejaarsavond.

Afvalkalender 2018
De afvalkalender is weer te downloaden op de website van afvalinzamelaar
ROVA. Surf naar www.rova.nl/afvalkalender, vul uw postcode en huisnummer
in en u ziet het ophaalschema van het huishoudelijk afval voor uw adres.
De kalender wordt op verzoek op papier toegezonden naar bijvoorbeeld
inwoners die geen computer (met internet) hebben. De kalender is aan te
vragen via het ROVA Klantcontactcentrum op telefoonnummer 038 - 427 37 77
(op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar en op zaterdag van 10.00
tot 15.00 uur).
De ROVA-app
Naast de online afvalkalender is de gratis ROVA-app beschikbaar. Hiermee zijn
de inzameldagen altijd binnen handbereik. Op de ROVA-app kan een herinnering worden ingesteld: op deze manier krijgt men een seintje wanneer de
container aan de weg kan. De ROVA-app is er voor iPhone en Android-toestellen en is gratis te downloaden in de Appstore/Playstore.

Dinsdag 12 december 2017

Wegafsluiting Midden
Wapserveen
Op maandag 8 januari 2018 starten de herstelwerkzaamheden aan de bestrating van het Midden in Wapserveen. Er wordt gewerkt op het gedeelte
tussen de huisnummers 48 en 122. De werkzaamheden worden gefaseerd
uitgevoerd, waarbij de weg per fase volledig wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. Voor doorgaand verkeer wordt een omleidingsroute worden
ingesteld. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind januari 2018,
afhankelijk van onder andere het weer.
Wij vragen uw begrip voor de onvermijdelijke overlast die de werkzaamheden
met zich meebrengen.

Ruimtelijke ordening
VA S T S T E L L I N G B E S T E M M I N G S P L A N
‘ D W I N G E L O O, W E S T E I N D E 61’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 28 november
2017 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Dwingeloo, Westeinde 61’ met
planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZWesteinde61DW-0001 vast te stellen.
Voor dit perceel is in 2011 een partiele herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied in werking getreden, waarbij het voormalige agrarische perceel
een woonbestemming heeft gekregen en aansluitend aan de woonbestemming een compensatiekavel is opgenomen. Abusievelijk zijn deze bestemmingen gewijzigd door (reparatie)plannen van het bestemmingsplan
Buitengebied. Met dit bestemmingsplan krijgen de percelen weer de juiste
bestemming zoals in 2011 is bepaald.
Ter inzage: het raadsbesluit, bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 december 2017 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan
is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: vanaf 14 december 2017tot en met 24 januari 2017 kan beroep tegen
het vastgestelde plan worden ingesteld. Het beroepschrift wordt gericht aan:
Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Graag bij correspondentie het zaaknummer 211032 vermelden.
Voorlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in
werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is
ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Collectieve verzekering
Z O R G V E R Z E K E R I N G VO O R I N W O N E R S M E T E E N
L A AG I N KO M E N E N W E I N I G V E R M O G E N

De nieuwe premies van de collectieve zorgverkering voor inwoners met
een laag inkomen en weinig vermogen zijn bekend. Vanaf 2018 draagt de
gemeente Westerveld nog meer bij dan dit jaar. Daardoor kunt u zich goed
verzekeren tegen een lagere premie. Inwoners van de gemeente Westerveld
kunnen nu kiezen uit twee zorgverzekeraars: Zilveren Kruis en De Friesland
Zorgverzekeraar. Ook kunt u kiezen uit verschillende verzekeringspakketten.
De zorgverzekeraar accepteert u zonder medische keuring.
Maandpremies 2018
Hieronder ziet u wat u uiteindelijk zelf per pakket, per maand betaalt.

De Friesland Zorgverzekeraar
Zilveren Kruis met tandartsverzekering
Zilveren Kruis zonder tandartsverzekering*

Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

€ 131,79
€ 131,45
€ 123,50

€ 140,95
€ 133,00

€ 141,78
€ 154,70
€ 141,75

* Dit is de maandpremie zonder tandartsverzekering. Die hoeft u bij Zilveren
Kruis niet af te sluiten als u een volledig kunstgebit heeft.
Pakket 1: Wanneer u weinig zorg nodig heeft
Pakket 2: Wanneer u meer zorg nodig heeft
Pakket 3: Wanneer u vaak gebruik maakt van uw zorgverzekering en veel
zorgkosten heeft
Wilt u weten welk pakket geschikt voor u is? Kijk dan op www.gezondverzekerd.nl. Op deze site kunt u uw huidige zorgverzekering vergelijken met
de collectieve zorgverzekering. U vindt ook informatie op de website van de
sociale dienst IGSD www.igsd-sw.nl.
Deelnemen?
Via de website www.gezondverzekerd.nl kunt u zich aanmelden voor
deelname aan collectieve zorgverzekering. Aanmelden kan tot en met 31
december 2017. Voor vragen kunt contact opnemen met de medewerker
werk, inkomen en zorg van de sociale dienst, op werkdagen van 08.00 tot
17.00, tel. 0521 - 538 980. Deze medewerker kan u ook een aanvraagformulier
en brochure toesturen.
(vervolg op pagina 2)
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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
12 december en 9 januari 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

Expositie
Tot begin januari 2018 exposeert

de heer
H.J. van der Kamp
uit Havelte
zijn schilderijen in de hal
van het gemeentehuis.
De schilderijen zijn te
bewonderen tijdens de
reguliere openingstijden
van het gemeentehuis
(zie in het kader hierboven).

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
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Bekendmakingen sociale dienst
(IGSD)

Bijeenkomst voor
recreatieondernemers

P R O T O C O L H U I S B E Z O E K I G S D 2017

Op donderdagmiddag 11 januari 2018 organiseren de gemeenten Westerveld en De Wolden een
bijeenkomst voor (recreatie)ondernemers in Zuidwest-Drenthe over de kansen van het aantrekken
van meer Duitse toeristen. De bijeenkomst is in Vakantiepark Westerbergen, Oshaarseweg 24 in
Echten. De bijeenkomst start om 12.30 uur (inloop) en om 16.15 uur eindigt het programma en is
er nog een informele afsluiting. Op de website www.gemeentewesterveld.nl staat het volledige
programma.

Het protocol staat op www.igsd-sw.nl. Ook ligt deze zes weken ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13.

Achtergrond
Bijna 4,6 miljoen Duitse bezoekers ontving Nederland in 2016 en dat aantal groeit nog steeds. Van
dat aantal komt circa 85% voor een toeristisch bezoek. Nederland is de derde bestemming van
Duitsers voor korte en de 8e voor langere vakanties (minimaal 5 dagen). Duitsers vinden Nederland een goed bereikbare, gastvrije, vriendelijke en ontspannen bestemming die veel te bieden
heeft op korte afstand van elkaar. Ze komen graag om uit te rusten, te relaxen en de ‘batterij op
te laden’, om plezier met elkaar te hebben of om de omgeving te ontdekken. De feestdagen en
vakanties in Duitsland in voor‐ en naseizoen zijn vaak niet tegelijk met die in Nederland. Dit biedt
kansen voor seizoensverlenging.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld stelde op 30 november
2017 het protocol huisbezoek IGSD 2017 vast. Dit onder gelijktijdige intrekking van het protocol
huisbezoek dat als bijlage onderdeel uitmaakte van het beleidsplan hoogwaardig handhaven
2012-2013. Het protocol huisbezoek is geactualiseerd. Het protocol geeft aan op welke wijze huisbezoeken worden afgelegd door medewerkers van de IGSD.

WIJZIGING REGELING COLLECTIEVE
Z O R G V E R Z E K E R I N G VO O R M I N I M A I N D E G E M E E N T E
W E S T E R V E L D 2016

Het DB van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld wijzigde op 30 november 2017 de Regeling
collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Westerveld 2016.
De wijzigingen zijn technisch van aard en hangen samen met het feit dat inwoners voortaan uit
twee zorgverzekeraars kunnen kiezen, te weten Zilveren Kruis en De Friesland Zorgverzekeraar. De
voorwaarden voor deelname aan de collectieve zorgverzekering voor minima zijn niet veranderd.
De regeling staat op www.igsd-sw.nl. Ook ligt deze zes weken ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13.

Aanmelden
Deelname is gratis. Graag vooraf uw komst melden vanwege de reservering van de zaal en de
catering. Dit kan tot en met 8 januari 2018 in een e‐mail naar gemeente@dewolden.nl

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Melding
• Havelte, Kerstmarkt door Stichting Volksfeest Havelte, in en om
De Brink op 16 december 2017, zaaknummer 208040
Verleend
• Het aangevraagde evenement is verleend, de aangevraagde
locatie De Brink is geweigerd. Alternatieve locatie is toegewezen voor het Old en Neifeest aan evenemententerrein, Kerkpad
ong. ter hoogte van de Aldi op 1 januari 2018, zaaknummer
207953
OPENINGSTIJDEN
• Het college van B&W heeft ontheffingen op grond van de
Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening gemeente
Westerveld afgegeven aan Coop Simonides te Vledder, om op
zondag 24 en 31 december 2017 de supermarkt van 10.00 tot
19.00 uur open te stellen.

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, Rijksweg A32, 7973 KT, bouwen wijzigen overkapping,
ontvangstdatum 21-11-2017, zaaknummer 210333
• Diever, Hesselsstraat 5, 7981 CD, kappen van een kastanjeboom, ontvangstdatum 28-11-2017, zaaknummer 210808
• Diever, Roringererf 1, 3, 5, 7, 13 en 15, 7981 EJ, nieuwbouw 6
woningen (3 - 2-1-kap), ontvangstdatum 01-12-2017, zaaknummer 211041
• Diever, Zr. Broerstraat 12, 7981 DJ, kappen 4 eiken, ontvangstdatum 21-11-2017, zaaknummer 210246
• Dwingeloo, Lhee 72, 7991 PJ, bouwen van een schuur, ontvangstdatum 24-11-2017, zaaknummer 210560

• Dwingeloo, Valderseweg - N 855, sectie M, nr. 47, aanleg rotonde, ontvangstdatum 28-11-2017, zaaknummer 210731
• Dwingeloo, Valderseweg - N 855, sectie M, nr. 47, verbreden
bestaand oppervlaktewaterlichaam i.v.m. aanleg rotonde,
ontvangstdatum 28-11-2017, zaaknummer 210732
• Dwingeloo, Valderseweg - N 855, sectie M, nr. 47, aanbrengen
oeverconstructie i.v.m. aanleg rotonde, ontvangstdatum 28-112017, zaaknummer 210739
• Dwingeloo, Valderseweg - N 855, sectie M, nr. 47, dempen oppervlaktewaterlichaam i.v.m. aanleg rotonde, ontvangstdatum
28-11-2017, zaaknummer 210744
• Dwingeloo, Valderseweg - N 855, sectie M, nr. 47, aanleg
nieuwe beschoeiing i.v.m. aanleg rotonde, ontvangstdatum
28-11-2017, zaaknummer 210747
• Havelte, Trambaanweg 6, 7971 RS, bouwen Mestopslag, en
pluimveestal en uitbreiden eierlokaal, ontvangstdatum
20-11-2017, zaaknummer 210233
• Uffelte, Westeinde 6, 7975 RK, kappen 2 eiken, ontvangstdatum 23-11-2017, zaaknummer 210441
• Vledderveen, Jan vd Veenweg 7, 8385 GT, bouwen plaatsen
van 32 zonnepanelen, ontvangstdatum 24-11-2017,
zaaknummer 210608
• Wapserveen, Oosteinde 23, 8351 HA, bouwen vergroten van
een woonboerderij, ontvangstdatum 24-11-2017, zaaknummer
210552
• Wapserveen, Schipslootweg 5a, 8351 HV, kappen van een berk
en verbreden dam, ontvangstdatum 30-11-2017, zaaknummer
211011
• Wapserveen, Westeinde 210a, 8351 HP, bouwen plaatsen van
zonnepanelen, ontvangstdatum 25-11-2017, zaaknummer
210638

• Zorgvlied, Dorpsstraat 37, 8437 PA, kappen van een boom,
ontvangstdatum 23-11-2017, zaaknummer 210398
Geweigerd regulier
• Dieverbrug, Rijksweg 58, 7984 NE, kappen van 1 es, verzenddatum 12-12-2017, zaaknummer 208149
Verleend regulier
• Dieverbrug, Rijksweg 58, 7984 NE, kappen 2 elzen en 2 essen,
verzenddatum 12-12-2017, zaaknummer 208149
• Dwingeloo, Oude Vaart, Aanleg tijdelijk inrichten baggerdepot
(6 maand), verzenddatum 07-12-2017, zaaknummer 207904
• Nijensleek, kad. bekend Vledder, sectie K, nummer 1747,
Schoolweg 5a, kappen van 3 esdoorns en 2 eiken, verzenddatum 12-05-2017, zaaknummer 210169
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

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

