Informatierubriek

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 september 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 besluitenlijsten vergadering d.d. 27 juni en 4 juli 2017 +
toezeggingenlijst
4. Ingekomen stukken
5. Rondvraag
6. Voorstel toelating en benoeming nieuw lid van de gemeenteraad de
heer H.A. Jansen
7. Voorstel vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Oeveraseweg’
8. Voorstel herontwikkeling Landgoed Oldengaerde te Dwingeloo ontwerp verklaring van geen bedenkingen t.b.v. omgevingsvergunning
9. Voorstel vaststelling bestemmingsplan ‘Hart van Frederiksoord’
10. Voorstel grondexploitatie Oeveraseweg Havelte
11. Voorstel opheffen geheimhouding op Bestemmingsplan Vledder
12. Voorstel opheffen geheimhouding op splitsing en verkoop Essent
13. Voorstel geactualiseerde beleidsplannen sociaal domein
14. Sluiting
Toelichtingen
• Na de opening van de vergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van de
heer Siebering
• De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via:
www.gemeentewesterveld.nl
• De vergaderstukken kunt u downloaden via 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

Grofvuilroute
Donderdag 5 oktober wordt de vijfde grofvuilroute gereden van dit jaar.
Wie die dag grof huishoudelijk afval wil laten ophalen, moet dit vooraf aangemeld hebben bij de gemeente (telefoonnummer 14 0521). Aanmelden kan tot en
met donderdag 28 september 2017. 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

Henk Aalderink Prijs 2017
Samenwerkingsverband P10 waar de gemeente Westerveld lid van is, heeft in
2015 de Henk Aalderink Prijs in het leven geroepen. In 2017 wordt de prijs dus
voor de derde keer uitgereikt. De te winnen prijs is een bedrag van € 2500,voor het meest spraakmakende leefbaarheidsproject/-initiatief voor het
platteland van de toekomst!
Tot 15 oktober 2017 kunnen vernieuwende projecten ingediend worden en
meedingen naar de prijs. Indienen betekent: een filmpje van maximaal
3 minuten uploaden op YouTube en het aanmeldformulier op de website van de
P10 invullen (met daarin de link naar het YouTubefilmpje vermeld).
Zie voor meer informatie over deze prijs op www.gemeentewesterveld.nl
of http://p-10.nl/henk-aalderink-prijs-2017

Informatieavond
B E S T E M M I N G S W I J Z I G I N G M I D D E N W E G 14 E N 15
IN VLEDDER

Bij de gemeente Westerveld is een verzoek ingediend tot herontwikkeling
van de percelen Middenweg 14 en 15 in Vledder. Het betreft camping
‘De Bosrand’ en de twee groepsaccommodaties ‘Olde Stee’ en ‘Vijverstee’
(Lange wandenweg).
Het verzoek houdt in dat op het perceel van de camping drie bouwkavels
voor een vrijstaande woning komen te liggen en dat de bestaande dienstwoning van de camping eveneens bestemd wordt als vrijstaande woning. De
‘Olde Stee’ en ‘De Vijverstee’ worden respectievelijk bestemd als woonboerderij en vrijstaande woning.

Dinsdag 19 september 2017
De eigenaar/initiatiefnemer heeft in overleg met de gemeente besloten op
dinsdag 26 september 2017 van 19.30 tot 20.30 uur in sporthal de Spronk,
Middenweg 13 te Vledder, een informatieve inloopavond voor belangstellenden te houden.
Er wordt een toelichting op het plan gegeven en medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om informatie te geven over de planologische procedures die worden gevolgd.

Ruimtelijke ordening
W I J Z I G I N G S P L A N ‘ W I T T E LT E R W E G 12 T E
W I T T E LT E ’

Burgemeester & wethouders van Westerveld maken bekend zij in haar vergadering van 12 september 2017 het wijzigingsplan ‘Wittelterweg 12 te Wittelte’,
met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPWittelwg12WTL-0002 ongewijzigd ten
opzichte van het ontwerp hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan is vastgesteld
met toepassing van artikel 3.6, lid 1, onder a van de Wet ruimtelijke ordening.
Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming Recreatie-5
(groepsaccommodatie) naar Wonen-Voormalige boerderijpanden.
Ter inzage: van 21 september tot en met 1 november 2017. Het wijzigingsplan
kan op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis van Diever. Hiervoor
kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Het
plan is ook te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Beroep: gedurende de termijn van de terinzagelegging kan beroep worden
ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten
geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te hebben gemaakt. Beroep kan worden ingesteld door een beroepschrift te richten aan de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
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.
Inwerkingtreding: het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt
de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen deze termijn
een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling
Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.

Wegen en verkeer
WEGAFSLUITING WEVERSLA AN EN
PA R K E E R P L A AT S D W I N G E L O O

Voor een calamiteitenoefening in Dwingeloo op donderdag 21 september
worden de parkeerplaats Weverslaan en het wegvak Weverslaan tussen
Nijstad en de Brinkweg, van 19.00 tot 21.30 uur afgesloten voor alle
(doorgaande) verkeer.
De afsluiting wordt op de gebruikelijke manier aangegeven met borden en
afzethekken.
Wij vragen uw begrip voor de eventuele overlast die deze wegafsluiting met
zich meebrengt.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Melding
• Swingen op de Wringen bij Muziekcentrum Westerveld in Dieverbrug op
14 oktober 2017, zaaknummer 205309
Verleend
• Tuin- en Smaakmarkt bij Bezoekerscentrum Dwingelderveld op
24 september 2017, zaaknummer 205580

MELDING

• Huis-aan-huisactie met bloembollen door voetbalvereniging Dwingeloo
in Dwingeloo op 29 september 2017, zaaknummer 205329

MILIEUMELDING

• Dieverbrug, Bolderhoek 11, 7984 NA, melding Activiteitenbesluit, voor de
rioolwaterzuiveringsinstallatie Bolderhoek, ingekomen 28-06-2017,
zaaknummer 206297
• Havelte, Arendsweg 1, 7971 RG, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 03-08-2017, zaaknummer 204461

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
19 september en 3 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

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Kastanjelaan 9, 7981 ND,
Bouwen, verbouw stal tot 2
recreatie-appartementen en een
kantoor en fitnessruimte,
ontvangstdatum 11-09-2017,
zaaknummer 206172
• Wittelte, Steenwijkerweg nabij 8,
7986 PP, Uitweg aanleggen 2 dammen perceel DVR00-i-693, ontvangstdatum 08-09-2017, zaaknummer 206195
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

