Informatierubriek

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 mei 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 maart 2017 + toezeggingenlijst
4. Ingekomen stukken
5. Rondvraag
6. Raadsvoorstel: Realisatie dorpshuisfunctie en sportaccommodatie bij
Stad & Esch Diever
7. Raadsvoorstel: Glasvezel - afronding Voorbereidingsfase + hoe verder
8. Raadsvoorstel: Aanpassing Verordening maatschappelijk welzijn 2018
9. Raadsvoorstel: Vaststellen fractieverantwoording 2016 en vaststellen
fractiebudget 2017
10. Bekrachtiging geheimhouding: De door het college opgelegde
geheimhouding aan vier bijlagen bij het collegevoorstel: Informatieverstrekking in het kader van de Waterleidingmaatschappij Drenthe
(WMD), te bekrachtigen
11. 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

Aangepaste openingstijden
en afvalinzameling
Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei 2017, zijn het gemeentehuis in Diever
en het afvalbrengstation in Havelte gesloten.
Op pinkstermaandag 5 juni 2017 is het gemeentehuis in Diever gesloten (het
afvalbrengstation in nooit op maandag geopend).
De route voor het legen van de:
- oranje container van donderdag 25 mei is verplaatst naar zaterdag 27 mei
- grijze container van maandag 5 juni is verplaatst naar zaterdag 3 juni
Voor meer informatie over ophaalroutes en – data: zie www.rova.nl/afvalkalender of download de ROVA app.

Grofvuilroute
Donderdag 1 juni wordt de derde 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 25 mei 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
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

Dinsdag 23 mei 2017

Wie verdient een Koninklijke
onderscheiding?
Woensdag 26 april jl. heeft een inwoner van Westerveld tijdens de jaarlijkse,
landelijke ‘lintjesregen’ een Koninklijke onderscheiding ontvangen; vrijdag 5
mei mocht burgemeester Jager een inwoner van Rhenen verrassen met ‘een
lintje’ voor verdiensten binnen onze gemeentegrenzen. Kent u iemand die
persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving heeft verricht, en
denkt u dat hij of zij in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding? Draag hem of haar dan voor.
Een voorstel tot verlening van een onderscheiding aan een in Nederland
woonachtig persoon, dient u schriftelijk in bij de burgemeester van de woonplaats van de kandidaat. Hiervoor is een speciaal voorstelformulier ontwikkeld, waarop u de benodigde gegevens invult. Dit formulier én meer informatie staat op www.lintjes.nl
De behandeling van een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding kost
behoorlijk wat tijd. Wilt u iemand voordragen voor Koningsdag 2018?
Dan dient het voorstel voor 1 juli 2017 binnen te zijn bij de burgemeester van
Westerveld. Zie voor meer informatie ook op de gemeentelijke website
www.gemeentewesterveld.nl

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Open boerderijdag door Friesland Campina aan de Looweg 3 in Dwingeloo
op 26 mei 2017, zaaknummer 193402. Verkeersbesluit: op 26 mei 2017 van
09.00 tot 16.00 uur wordt op de Looweg (tussen Honingvlaken en Hennehorstweg aan zijde van Looweg 3) in Dwingeloo een eenzijdig parkeerverbod ingesteld
• Bunyip Trail (hondensportevenement ) door Fortsupport vof bij St De Tuinen
in Frederiksoord op 9 juli 2017, zaaknummer 199408
• Ringsteken door Ondernemersvereniging Diever in Diever op 10 juni 2017,
zaaknummer 189793. Verkeersbesluit: op 10 juni 2017 in Diever de volgende
wegen in beide richtingen af te sluiten voor alle verkeer: de Hoofdstraat, de
Peperstraat, de Achterstraat, de Brink (tot aan Brinkstraat) en de Kruisstraat.

MELDINGEN

• Rommelmarkt door korfbalvereniging KORU op het korfbalveld aan de
Schoolstraat in Uffelte op 17 juni 2017, zaaknummer 199185

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, Veleweg 6, 7973 JV, bouwen, nieuwe woning, ontvangstdatum
11-05-2017, zaaknummer 199690
• Diever, Kalteren 23, 7981 LR, bouwen en afwijken bestemmingsplan, mestplaat, poort en hekwerk, ontvangstdatum 15-05-2017, zaaknummer 199821
• Dwingeloo, Dwingelderdijk 10c, 7991 RK, bouwen, plaatsen zonnepanelen,
ontvangstdatum 16-05-2017, zaaknummer 199842
• Dwingeloo, Leggeloo 24, 7991 PW, bouwen en afwijken bestemmingsplan,
verbouw schuur tot logiesfunctie, ontvangstdatum 13-05-2017
• Vledderveen, Turfpad 5, 8385 GR, bouwen, nieuwe woning, ontvangstdatum
15-05-2017, zaaknummer 199838
• Wapserveen, Oosterbutenweg 1, 8351 GH, bouwen, melkstal, ontvangstdatum 15-05-2017, zaaknummer 199803
Verleend regulier
• Dwingeloo, Westeinde 53, 7991 RT, het restaureren en renoveren van de als
rijksmonument ingeschreven daglonerswoning, ontvangstdatum
12-04-2017, zaaknummer 197101
• Havelte, Egginklaan 2-18, 7971 CA, bouwen, plaatsen nieuw kozijn,
verzenddatum 24-05-2017, zaaknummer 198723

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
30 mei, 13 en 27 juni 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

• Vledder, Lijnland 20, 8381 DD,
bouwen, plaatsen twee dakkapellen, verzenddatum 16-5-2017,
zaaknummer 193041
• Wilhelminaoord, J.H. van Woldastraat 2, 8384 DC, bouwen, dakkapel, verzenddatum 16-05-2017,
zaaknummer 194031

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

