Informatierubriek

Raadsvergadering
De raad vergadert op dinsdag 27 juni 2017 om 20.00 uur in de raadszaal. De
agenda van deze vergadering luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 30 mei 2017 + toezeggingenlijst
Ingekomen stukken
Rondvraag
Raadsvoorstel: Voorstel tot wijziging van de commissiesamenstelling
Raadsvoorstel: Voorstel nieuwe verordening Rekenkamercommissie en
benoeming twee nieuwe leden
8. Raadsvoorstel: Jaarrekening 2016
9. Raadsvoorstel: Jaarstukken 2016 en begroting 2018-2021 IGSD-sw
10. Raadsvoorstel: Vaststelling bestemmingsplan buitengebied Agrarische
gronden
11. Raadsvoorstel: Vaststelling bestemmingsplan Havelte
12. Raadsvoorstel: Verklaring van geen bedenkingen Middenweg 14-15 Vledder
13. Raadsvoorstel: Visie op de groenstructuur
14. Raadsvoorstel: Benoeming nieuwe (plv) voorzitter en nieuwe (plv) leden
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
15. Raadsvoorstel: Vaststelling verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Westerveld over 2016
16. Sluiting
Toelichtingen
1. De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via:
www.gemeentewesterveld.nl
2. De vergaderstukken kunt u downloaden via 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

Ruimtelijke ordening
O N T W E R P B E S T E M M I N G S P L A N H A R T VA N
F R E D E R I K S O O R D.
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders
bekend dat met ingang van
22 juni 2017, bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Diever, voor een ieder
ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Hart van Fredriksoord’ met
planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000575-0002 met bijbehorende
toelichting, regels, verbeelding en bijlagen.
Het ontwerpbestemmingsplan kan tevens worden ingezien via de website:
www.ruimtelijkeplannen.nl.
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.
Belangrijk 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 gebieds-ontwikkeling in het Hart van
Frederiksoord mogelijk te maken.
Zienswijze: tot en met 2 augustus 2017 kan een ieder zijn of haar zienswijze
schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970
AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak
worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Dinsdag 20 juni 2017

Gezocht: Creatieve Westervelders voor
expo ‘Boeren burgers en buitenlui’
Bent u creatief en maakt u kunst in uw vrije tijd. Dan is de gemeente Westerveld op zoek naar u. Van 31 augustus tot en met 26 oktober 2017 stelt
de gemeente Westerveld de hal van het gemeentehuis beschikbaar voor
een expositie van kunstwerken vóór en dóór Westervelders. Een expositie
geïnspireerd op het thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’ van de 31ste Open
Monumentendag. Dat heeft alles te maken met de landelijke opening van de
Open Monumentendag, die dit jaar op 7 september 2017 plaatsvindt op landgoed Overcinge in Havelte. De kunstwerken kunnen schilderijen zijn, maar
ook gedichten, beelden, foto’s, keramiek etc.
Exposeren
Wilt u graag deelnemen aan deze expositie, lever dan uw kunstwerk in op
maandag 10 juli 2017 tussen 10.00 uur en 16.00 uur in het gemeentehuis in
Diever. Om deel te kunnen nemen moet uw kunstwerk voorzien zijn van een
kaartje met naam, adres, postcode en plaats, telefoonnummer en e-mailadres.
U kunt hiervoor het aanmeldformulier gebruiken dat te vinden is op www.
gemeentewesterveld.nl/expoBBB. Daar vindt u ook meer informatie over deze
expositie en de criteria voor het inleveren van een kunstwerk.
Bekendmaking en opening
De expositiecommissie van de gemeente Westerveld beoordeelt alle ingeleverde kunstwerken en besluit welke kunstwerken worden geëxposeerd
(alle kunstenaars worden hierover geïnformeerd). De officiële opening van
de expositie vindt plaats op donderdag 31 augustus 2017 om 15.00 uur in het
gemeentehuis.

Inloopavond
VO O R L O P I G O N T W E R P D O R P S H U I S F U N C T I E E N
S P O R T Z A A L S TA D & E S C H
Op donderdag 22 juni 2017 kunnen inwoners van Diever tussen 19.30 uur
en 21.30 uur het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de nieuwe dorpshuisfunctie
en sportzaal bij Stad & Esch bekijken in de aula van Stad & Esch (Westeres 7,
Diever). Tijdens deze inloop is er de mogelijkheid om vragen te stellen en een
reactie te geven op het VO.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Dorpsfeest in Dwingeloo door SDA Dwingeloo op het evenemententerrein
in Dwingeloo van 14 tot en met 18 juni 2017, zaaknummer 187063 Verkeersmaatregel: op woensdag 14 juni 2017 van 18:30 - 20:30 uur worden de
volgende wegen in Dwingeloo afgesloten: - Brink/Heuvelenweg tussen Kerkpad/Steegde en Poolweg; - Poolweg tussen Heuvelenweg en Esweg; - Esweg
tussen Poolweg en Drift; - Drift tussen Esweg en Brink/Heuvelenweg.
• Zomermarkten door Ondernemersvereniging Diever op de maandagen van
17 juli tot en met 28 augustus 2017, zaaknummer 189793 Verkeersbesluit: op
de maandagen van 17 juli t/m 28 augustus 2017 van 12.00 tot 22.00 uur in
Diever de volgende wegen in beide richtingen af te sluiten voor alle verkeer;
de Kleine Kerkstraat, Hoofdstraat (vanaf Kleijberg tot Brinkzicht), Peperstraat
en de Brink.

MELDINGEN

Meldingen
• Schaapscheerdersfeest bij St Holtinger Schaapskudde te Havelte op 8 juli
2017, zaaknummer 200130

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Groningerweg 6, 7981 LA , Bouwen, aanbouw van een gastenverblijf,
ontvangstdatum 09-06-2017, zaaknummer 200773
• Vledderveen, Turfpad 5, 8385 GR, bouwen, tijdelijke woonunit (1,5 jaar),
ontvangstdatum 9-6-2017, zaaknummer 200746
Ingetrokken
• Vledderveen, Meester Hoekstrastraat 10, intrekking van de eerder verleende
vergunning met zaaknummer 191761, verzenddatum 6 juni 2017
Ontwerpvergunning
• Vledder, Brink 14, 8381BE, bouwen, uitbreiden zalencomplex, verzendatum
14-06-23017, zaaknummer 184208
Verleend regulier
• Dwingeloo, Westeinde 9, 7991 RS, bouwen, loods, verzenddatum 20-06-2017,
zaaknummer 193788
• Dwingeloo, Westrupsingel 3, bouwen, carport, verzenddatum 8-6-2017,
zaaknummer 198812
• Havelte, van Helomaweg 16, 7971PX, bouwen, nieuwbouw ontvangstruimte
bij de schaapskooi, verzenddatum 14-06-2017, zaaknummer 198381
• Vledderveen, Turfpad 5, 8385 GR, bouwen, nieuwe woning, verzenddatum
9-6-2017, zaaknummer 199838
• Wapse, Bareldsweg 2, 7983 KH, bouwen, vergroten schuur, ontvangstdatum
03-05-2017, zaaknummer 199371

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
27 juni en 11 juli 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

• Wateren, Wateren 13, 8438 SB, handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening, legaliseren B&B, ontvangstdatum 01-03-2016, zaaknummer 180882
Verlenging beslistermijn
• Havelte, Rijksweg NZ 23, 7971 CX,
vergroten uitweg, verzenddatum
31-05-2017, zaaknummer 198611

S TA N D P L A AT S
VERGUNNING

Verleend
• Standplaats met Indonesisch eten
en snacks op iedere donderdag op
standplaatslocatie Dingspilhuus in
Diever vanaf 1 juni tot en met 31 december 2017, zaaknummer 199410
• Standplaats met vis en visproducten op iedere donderdag op
standplaatslocatie Piet Soerplein
in Havelte vanaf 29 juni tot en met
31 december 2017, zaaknummer
200896

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

