Informatierubriek

Dinsdag 21 maart 2017

Raadsvergadering

Grofvuilroute

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 maart 2017 om 20.00 uur in de
raadzaal. De agenda van deze vergadering is:

Donderdag 6 april wordt de tweede 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 30 maart 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
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11.
12.

Opening
Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 28 februari 2017
Ingekomen stukken
Rondvraag
Voorstel tot verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning
Lhee 10 te Dwingeloo
Voorstel verzoek gemeenteraad Staphorst om toe te mogen treden tot
de personele unie Rekenkamercommissie
Voorstel tot vaststelling startnotitie Kwaliteitsplan Openbare Ruimte
versie 2.0
Voorstel tot stimuleringssubsidie meerdaagse toeristische evenementen
Voorstel tot omgevingsvergunning groepsaccommodatie en vergaderruimte Wateren 13 te Wateren
Voorstel tot vaststelling archiefverordening Gemeente Westerveld 2017
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

Cursus Politiek Actief
Woensdag 19 april 2017 start de cursus Politiek Actief voor inwoners van Westerveld en Meppel. De cursus is voor iedereen die politiek actief wil worden,
maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook voor inwoners die
willen weten hoe zij invloed kunnen uitoefenen op de lokale bestuur is de cursus zeer geschikt. In zes avonden maken inwoners kennis met de gemeentepolitiek. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten
geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici
en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen.
Speciaal voor jongeren!
Democratie is doen! Gewoon in je eigen omgeving. Jongeren worden daarom
nadrukkelijk uitgenodigd door de gemeenteraden om mee te doen. De cursus
wordt verzorgd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Deelname is gratis voor inwoners van de gemeenten, onder voorwaarde dat de
hele cursus wordt gevolgd.
Aanmelden kan bij de griffie van de gemeenteraad tot en met 31 maart via
griffie@gemeentewesterveld.nl

Compostactie
De gemeente doet weer mee aan de landelijke compostactie. Dit betekent dat
ieder huishouden in Westerveld gratis compost kan ophalen. Voor ieder huishouden is maximaal 1 shovelbak vol compost beschikbaar. Inwoners kunnen
de gratis compost ophalen bij het afvalbrengstation aan de Oeveraseweg 19
in Havelte op: vrijdagmiddag 24 maart 2017 tussen 12.30 uur en 16.00 uur en
zaterdagochtend 25 maart 2017 tussen 8.30 uur en 12.00 uur.
Spelregels: de gratis compost kan alleen gehaald worden wanneer men in bezit is van een toegangspas van het afvalbrengstation van gemeente Westerveld. Per auto (met aanhangwagen) één toegangspas. Ook geldt: op = op.
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

Weide te huur
De gemeente biedt een perceel grasland te huur aan, aan de weg Dieversluis
in Dwingeloo (Dieverbrug). Het perceel is ongeveer 2.074 m2 groot en mag
gebruikt worden voor het hobbymatig weiden van (klein)vee. Op het
perceel mag niet gebouwd worden.
De huurprijs is € 103,70 per jaar. De
duur van de huurovereenkomst is
telkens één jaar, met een stilzwijgende verlenging van één jaar. De
kadastrale gegevens van het perceel
zijn: Dwingeloo, Sectie L, nummer
1746 (gedeeltelijk).
Wie geïnteresseerd is in het huren van dit perceel kan dit tot 15 april 2017 kenbaar maken in een e-mail naar info@gemeentewesterveld.nl Bij ‘onderwerp’
aangeven: huren weide aan Dieversluis.
Wanneer meerdere gegadigden zich melden wordt geloot. Met degene die
als eerste uit de loting komt, wordt contact opgenomen. Mocht het uiteindelijk niet tot een huurovereenkomst komen, wordt weer geloot uit alle overige
gegadigden. Per particulier huishouden (adres) wordt één lot meegenomen in
de loting.
De gemeente Westerveld behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van
reden niet te gunnen. Voor meer informatie over het perceel en de voorwaarden omtrent de huur van het perceel neemt u contact op met de gemeente.

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 maart, 4 en 18 april 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

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Klootschiettoernooi De Meulenwieke in omgeving Geeuwenbrug op
26 maart 2017, zaaknummer 184218

MELDINGEN

• Huis-aan-huisactie met potgrond in Uffelte door Korfbalvereniging KORU
op 18 maart 2017, zaaknummer 191762

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Van Royenstraat thv 8, 7981 CC, kappen, 1 eik, ontvangstdatum
07-03-2017, zaaknummer 191664
• Doldersum, Bungalowpark 106, 8386 XK, bouwen, recreatiewoning,
ontvangstdatum 06-03-2017, zaaknummer 191540
• Havelterberg, Haarweg 2, 7947 HE, bouwen, plaatsen paalnest, ontvangstdatum 06-03-2017, zaaknummer 191561
• Vledder, Brink 14, 8381 BE, bouwen, verbouwen voorhuis, ontvangstdatum
07-03-2017, zaaknummer 191655
• Vledder, Dorpsstraat 36, 8381 AN, uitweg, aanleg uitweg, ontvangstdatum
07-03-2017, zaaknummer 191660
• Vledder, Oosterkamp 15, 8381 BV, uitweg, aanleg uitweg, ontvangstdatum
06-03-2017, zaaknummer 191564
• Vledderveen, Meester Hoekstrastraat 10, 8385 GD, bouwen, uitbreiden
hoofdgebouw, ontvangstdatum 07-03-2017, zaaknummer 191761
• Wapserveen, Oude Dijk 51, 8351 HR, bouwen, samenvoegen huisnummer
49 en 51 tot 1 eengezinswoning, ontvangstdatum 12-03-2017, zaaknummer
192173
• Wateren, Wateren thv 15, 8438 SB, bouwen, antenne-installatie voor mobiele
telecommunicatie, ontvangstdatum 08-03-2017, zaaknummer 191800

Verleend regulier
• Darp, Dorlangenweg (ongenummerd), 7973 JE, bouwen, nieuwe
woning, verzenddatum 21-03-2017,
zaaknummer 184405
• Diever, Kasteel 14, 79812 AN, bouwen, herbouw woning, verzenddatum 21-03-2017, zaaknummer
188189
• Nijensleek, Schoolweg 7, 8383 EL,
bouwen, woning, verzenddatum
17-03-2017, zaaknummer 187921

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

