Informatierubriek

Raadsvergadering
De raad vergadert op dinsdag 28 februari 2017 om 20.00 uur in de raadzaal.
De agenda van deze vergadering luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 31 januari 2017
Ingekomen stukken
Rondvraag
Voorstel tot benoeming 2e plaatsvervangend voorzitter van de
gemeente raad
Voorstel tot gewijzigde bezetting raadscommissies per 28 februari 2017
Voorstel: Grondexploitatie Kalterbroeken
Voorstel: Kaderbrief 2018 Reestmond
Voorstel: Verordening rekenkamercommissie 2017
Voorstel: Fietspad tracé De Vennen/ De Mussels
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

Aanslagen gemeentelijke
belastingen en
WOZ-beschikking
Eind februari verstuurt de gemeente de aanslagen gemeentelijke belastingen
2017. Op het aanslagbiljet staat ook de vastgestelde WOZ-waarde van uw
onroerende zaak vermeld. Bij het aanslagbiljet ontvangt u een toelichting op
de verschillende gemeentelijke belastingen en over de vaststelling van de
WOZ-waarde.
Wanneer u een bezwaarschrift indient tegen de WOZ-waarde of tegen andere
belastingaanslagen, ontvangt u van ons altijd een ontvangstbevestiging.
Indien u binnen 2 weken na het indienen van het bezwaarschrift nog geen
ontvangstbevestiging van ons heeft ontvangen, vragen wij u contact op te
nemen met het team Belastingen om te verifiëren, of wij uw bezwaarschrift
hebben ontvangen.
De gemeente Westerveld biedt de mogelijkheid om gecombineerde aanslagen in 8 termijnen te voldoen via automatische incasso. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, vul dan het machtigingsformulier in. Dit formulier
is te downloaden van de gemeentelijke website, verkrijgbaar aan de balie van
het gemeentehuis, of te verkrijgen via een telefonisch verzoek.
Bent u niet in staat om aan uw betalingsverplichting te voldoen dan kunt u
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. U moet hiervoor
een aanvraagformulier invullen, welke te downloaden is van de website. Ook
kunt u het formulier afhalen bij de receptie van het gemeentehuis en bij de
plaatselijke bibliotheken.
Meer informatie vindt u op de website www.gemeentewesterveld.nl. Daar
kunt u (na ontvangst van het aanslagbiljet) een taxatieverslag van uw woning
downloaden. Hierop staan de belangrijkste kenmerken van uw woning vermeld. Als u niet de beschikking heeft over een computer met internetaansluiting, kunt u het taxatieverslag ook aanvragen bij de gemeente.
Het is niet mogelijk om als bedrijf of organisatie in te loggen. Als u een taxatieverslag wenst te ontvangen van een niet-woning, kunt u contact opnemen
met de gemeente.

Uitdunning bos aan
Vledderlanden
Eind februari, begin maart gaat de Bosgroep Noord-Oost Nederland in
opdracht van de gemeente Westerveld het bos aan de Vledderlanden, in
de volksmond ook wel ‘het Kokse bos’ genoemd, in Vledder uitdunnen. Er
worden in het bos en rondom de poel aan het Vledderlandenpad bomen (essen) gekapt om de ontwikkeling van een gevarieerde struiklaag te stimuleren.
De essen in Vledderlanden zijn aangetast door de essentaksterfte. De poel
zelf wordt in een later stadium gedeeltelijk afgeplagd. In de andere bospercelen binnen Vledderlanden worden bomen gedund ter bevordering van de
natuurontwikkeling.
Naast de uitdunningswerkzaamheden vinden er ook andere onderhoudswerkzaamheden plaats in de Vledderlanden. In het bos zijn onder leiding van
Landschapsbeheer Drenthe twee vrijwilligersgroepen actief, die werkzaamhe-
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den uitvoeren op het terrein bij de poel en rondom ‘De bergen van Kok’.
De werkzaamheden worden afgerond voor de start van het broedseizoen op
15 maart 2017.
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
gemeente via telefoonnummer 14 0521.

Inloopspreekuur
Op dinsdag 7 maart 2017 is er een inloopspreekuur in het kader van de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven. Inwoners met een initiatief kunnen
van 17.00 uur tot 19.00 uur terecht in de hal van het gemeentehuis met hun
vragen. Initiatieven voor de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven
kunnen tot 1 april 2017 worden ingediend bij de gemeente.
Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven
Met de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven daagt de gemeente inwoners uit om met initiatieven en ideeën te komen en deze in samenwerking
tot stand brengen. Voor beoordeling van de initiatieven werkt het college met
beperkte kaders. Het gaat om experimentele kaders waarin proces-, toetsingsen planningsafspraken zijn opgenomen. Deze kaders zijn vastgesteld door de
gemeenteraad. Meer informatie is te vinden op www.gemeentewesterveld.nl/
maatschappelijkeinitiatieven

Snoeiafval
S N O E I A F VA L L AT E N O P H A L E N

Op donderdag 9 maart 2017 wordt een snoeiafvalroute gereden. Wanneer u
snoeiafval wilt laten ophalen, moet dit vooraf aangemeld zijn. Aanmelden kan
tot vrijdag 2 maart via telefoonnummer 14 0521. De kosten voor het inzamelen zijn € 10,- per aanmelding. U krijgt hiervoor achteraf een nota thuisgestuurd.
Spelregels snoeiafvalroute
• Aangeboden snoeiafval moet vooraf aangemeld zijn (tel. 14 0521);
• maximaal 2 m3 aan te bieden;
• het snoeiafval moet hanteerbaar en gebundeld zijn;
• vanaf 07.00 uur wordt ingezameld en moet het aangemelde snoeiafval aan
de weg liggen;
• wanneer aangemeld snoeiafval uiteindelijk niet wordt aangeboden op de
inzameldag, brengt de gemeente toch € 10,- in rekening.

S N O E I A F VA L G R AT I S S T O R T E N

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 23 februari en vrijdag 24 februari
- donderdag 2 maart en vrijdag 3 maart
- donderdag 9 maart en vrijdag 10 maart
- donderdag 16 maart en vrijdag 17 maart
- donderdag 23 maart en vrijdag 24 maart
- donderdag 30 maart en vrijdag 31 maart
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).

Wegen en verkeer
V E R K E E R S H I N D E R V E E N D I J K I N H AV E LT E

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, is maandag 20 februari 2017 gestart
met het plaatselijk herstellen van de naast de rijbaan gelegen grasbetontegels
aan de Veendijk in Havelte.
Ter hoogte van de te herstellen gedeelten wordt een halve rijbaanafzetting
geplaatst, waarbij het doorgaande verkeer de werkzaamheden met aangepaste snelheid kan passeren. De werkzaamheden duren naar verwachting tot
en met 1 maart 2017, één en ander afhankelijk van onder andere het weer.
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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
21 februari, 7 en 21 maart 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

Tentoonstelling
In de publiekshal van het
gemeentehuis exposeren

Frans
van den Brink
en
Margriet
Steenbergen
hun werk. De heer Van den Brink
maakt gebruikskeramiek en
mevrouw Steenbergen schilderijen.
Beide exposanten wonen en werken
in Dwingeloo. De tentoonstelling
in het gemeentehuis is vrij te
bezoeken tijdens de reguliere
openingstijden.

W E G A F S L U I T I N G P O O LW E G I N D W I N G E L O O

Als het weer het toelaat, start op 27 februari 2017 de reconstructie van de
Poolweg in Dwingeloo. Het betreft het gedeelte vanaf de bebouwde kom tot
de kruising Poolweg - Esweg. De bestaande asfaltverharding wordt opgebroken, verwijderd en vervangen door een betonverharding.
Het wegvak is gedurende de werkzaamheden volledig afgesloten voor al
het doorgaande verkeer. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 10
maart 2017, één en ander afhankelijk van onder andere het weer.

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

Wij vragen uw begrip voor de onvermijdelijke overlast die de werkzaamheden
met zich meebrengen.

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
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Braderie op het oude marktterrein in Diever op 26 februari
2017, zaaknummer 186463. Verkeersmaatregel: op 26 februari
2017 wordt in Diever een eenzijdig parkeerverbod ingesteld
op de volgende wegen: Ten Darperweg (gedeelte tussen Van
Ossbank en Eendenvijver) en Bosweg inclusief dwarsweg
(gedeelte tussen Eendenvijver en afslag naar De Walhof).
• Braderie op het oude marktterrein in Diever op 28 mei 2017,
zaaknummer 186463. Verkeersmaatregel: op 28 mei 2017
wordt in Diever een eenzijdig parkeerverbod ingesteld op de
volgende wegen: Ten Darperweg (gedeelte tussen Van Ossbank en Eendenvijver) en Bosweg inclusief dwarsweg
(gedeelte tussen Eendenvijver en afslag naar De Walhof).
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MELDINGEN

• Informatiemarkt sport en bewegen voor 50+ in Dorpshuis de
Vlasbarg’n in Uffelte op 8 maart 2017, zaaknummer 189665
• Huis-aan-huisactie met violen en potgrond in Wapserveen
door Zangvereniging Koor van Streek op 18 maart 2017,
zaaknummer 189519

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, Van Helomaweg 35, 7973 JC, uitvoeren werkzaamheden,
graafwerkzaamheden tbv vervangen gasleiding, ontvangstdatum 08-02-2017, zaaknummer 189257
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 42, 7991 CZ, bouwen, loods,
ontvangstdatum 10-02-2017, zaaknummer 189450
• Dwingeloo, Noorderpad 4, 7991 EM, bouwen, woning,
ontvangstdatum 07-02-2017, zaaknummer 189091
• Dwingeloo, Westeinde 41, 7991 RT, bouwen, verbouwen
woning, ontvangstdatum 07-02-2017, zaaknummer 189101
• Diever, Hezenes 2, 7981 LC, bouwen, vernieuwen en wijzigen
kozijnen, ontvangstdatum 07-02-2017, zaaknummer 189142
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• Havelte, Kievitweg 61, 7971 AK, aanleg, MTB baantje in
Waterbolkpark, ontvangstdatum 07-02-2017, zaaknummer
189140
• Havelte, Rijksweg NZ 2, 7971 CX, kappen, 1 es, ontvangstdatum
12-02-2017, zaaknummer 189482
Verleend regulier
• Dwingeloo, Nijstad 7, 7991 AP, bouwen, verlengen kap,
verzenddatum 21-02-2017, zaaknummer 185621
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan, 8384 EA,
aanleg 5 inritten tbv koloniewoningen en 7 inritten tbv percelen, aanleg nieuwe weg Vaartweg, verzenddatum 21-02-2017,
zaaknummer 184942
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

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

