Informatierubriek

Dinsdag 24 januari 2017

Raadsvergadering

Uitnodiging ‘werksessie’

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 31 januari 2017 om 20.00 uur in de
raadzaal. De agenda van deze vergadering is:

Gemeente Westerveld en Ondernemersvereniging Het Drents-Friese Wold
organiseren op maandag 30 januari 2017 de werksessie ‘Een Nieuw Perspectief voor het Drents-Friese Wold’. De bijeenkomst is voor (recreatie)ondernemers en ander belangstellenden. De bijeenkomst is in de Wapser Herberg, Ten
Darperweg 104 in Wapse en is van 19.30 tot 21.30 uur. Graag vooraf uw komst
via e-mail doorgeven: info@gemeentewesterveld.nl (bij onderwerp: werksessie Drents-Friese Wold).
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Opening
Installatie nieuw raadslid mevrouw C.N.G. Starke (VVD)
Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van
20 december 2016
Ingekomen stukken
Rondvraag
Voorstel uitgebreide actualisatie Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan (GVVP)
Voorstel tot vaststellen eerste begrotingswijziging 2017 IGSD
Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan ‘Schoolweg 7 Nijensleek’
Voorstel tot vaststellen financiële verordening gemeente
Westerveld 2017
Voorstel frequentie monitor Sociaal Domein wijzigen
Voorstel tot mandaat-/machtigingsbesluit en wijzigingsverordening
m.b.t. beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Voorstel tot besluit op bezwaarschrift
Afscheid raadslid de heer J. Langenkamp (Progressief Westerveld)
Installatie nieuw raadslid de heer G.H. Goedhard
(Progressief Westerveld)
Sluiting

Toelichtingen
1. De vergadering is te volgen op de publieke tribune en online 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

Gladheidsbestrijding
De winter heeft zijn intrede gedaan en de eerste sneeuwval en periodes met
vorst, hebben we alweer gehad. De winter is nog niet voorbij en we kunnen
dus nog meer te maken krijgen met sneeuw en gladheid (op de wegen). Bij
verwachte gladheid worden als eerste de doorgaande wegen, busroutes,
schoolroutes en wegen bij openbare gebouwen gestrooid. Houdt de gladheid
aan, dan worden ook andere wegen gestrooid. Dit gebeurt alleen overdag. Bij
extreme winterse weersomstandigheden en sneeuwval kan het in sommige
gevallen geruime tijd duren voordat de wegen schoon en begaanbaar zijn.
Meer informatie over de gladheidsbestrijding en strooiroutes staat op www.
gemeentewesterveld.nl/gladheidsbestrijding
Aanvulling strooiroute Dwingeloo
Een aanvulling op het vastgestelde plan: de (voorkeurs)fietsroute vanaf
Wiechers Wonen aan de Entingheweg via het paadje achter Over Entinghe
langs, de Bruges en het Kerkpad naar ‘de Twingel’, wordt meegenomen in de
strooiroute.

Grofvuilroute
Donderdag 2 februari wordt de eerste 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 26 januari 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

In de afgelopen jaren is er al veel onderzoek gedaan naar kansen en bedreigingen voor het Drents-Friese Wold. Er is zicht op bezoekersaantallen, wat
consumenten uitgeven in het gebied en welk type toeristen het Drents-Friese
Wold voornamelijk bezoeken. Ook laat een enquête van de gemeente Westerveld en Provincie Drenthe van november 2015 zien, welke kansen ondernemers in het gebied zien en waar zij behoefte aan hebben. Nu is het moment
daar om deze kennis en inzichten met elkaar om te zetten in een praktische
aanpak die het ondernemerschap en het toerisme in het Drents-Friese Wold
versterkt. Gemeente Westerveld heeft het bureau E&E advies gevraagd,
samen met ondernemers in het gebied te verkennen of er genoeg enthousiasme en draagvlak is voor een gezamenlijke aanpak (en deze eventueel vorm
en inhoud te geven).

In de wijk Kalterbroeken, aan de rand
van Diever en direct gelegen aan
een ecologische zone en visvijver,
biedt de gemeente een aantal mooie
ruime bouwkavels te koop aan. De
gemeente heeft
- zeven kavels voor de bouw van
vrijstaande woningen (Acht Boerijen
en Kalterbroeken) in de verkoop en
- twee kavels voor de bouw van een
blok twee-onder-een-kapwoningen
(Acht Boerijen).
Deze negen kavels worden op
inschrijving
verkocht. De procedure in het kort:
• inschrijven voor een van de
negen kavels kan tot woensdag
15 februari 2017, 12.00 uur

• wanneer er meerdere inschrijvingen
zijn voor dezelfde kavel wordt er
geloot
• op 22 februari 2017, 15.00 uur is de
loting, uitgevoerd door de notaris
(voor zover van toepassing)
• uiterlijk 28 februari 2017 is de
definitieve uitslag van de loting aan
inschrijvers
(NB. wanneer u inschrijft op een van
de kavels hoeft u niet te wachten tot
exact 15 februari 2017, 12.00 uur. Het
document kunt u ook al eerder bij de
notaris brengen)
Meer informatie over de kavels en
de verkoopprocedure staat in de
brochure ‘Wonen in Kalterbroeken

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.

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.

Zie voor meer informatie: www.gemeentewesterveld.nl

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, De Vijvers 16, 7991 BW, uitweg veranderen, ontvangstdatum
10-01-2017, zaaknummer 185953
• Dwingeloo, Heuvelenweg 8, 7991 CK, bouwen, wijzigen gevels en interne
verbouwing, ontvangstdatum 11-01-2017, zaaknummer 186041
• Wilhelminaoord, MA van Naamen van Eemneslaan 3b,8384 EA, bouwen
nieuwe koloniewoning, ontvangstdatum 13-01-2017, zaaknummer 186323
Verleend regulier
• Diever, Meyboomstraat 1, 7981 DA, kappen es, verzenddatum 24 januari 2017,
zaaknummer 184072
• Diever, t.h.v. Oldendiever 2, 7981 LT, kappen eik, verzenddatum 24 januari
2017, zaaknummer 184075
• Dwingeloo, t.h.v. Bathinge 6, 7991 CN, kappen kastanjeboom, verzenddatum
24 januari 2017, zaaknummer 184073
• Dwingeloo, t.h.v. Leggeloo 19, 7991 PW, kappen zeven kastanjebomen,
verzenddatum 24 januari 2017, zaaknummer 184147
• Havelte, Van Helomaweg (nabij 14), 7971 PX, bouwen, waslocatie voor ATB’s
en paarden, verzenddatum 18-01-2017, zaaknummer 183044
• Vledder, ‘t Beusje 25, 8381 CZ, bouwen, dakopbouw garage, verzenddatum
24-01-2017, zaaknummer 184434
Verlenging beslistermijn
• Dwingeloo, Lheebroek 22, 7991 PM, bouwen, gewijzigd uitvoeren
bijgebouw, ontvangstdatum 23-11-2016, zaaknummer 182102

Diever - Verkoop negen bouwkavels
in Kalterbroeken Diever’ op
www.gemeentewesterveld.nl/
aangeboden

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
24 januari, 7 en 21 februari
tot 19.00 uur

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.

Programma van de werksessie
19.15 uur Inloop
19.30 uur Welkom en opening
19.40 uur Korte plenaire sessie: wat weten we al over (toerisme in) het
Drents-Friese Wold? (cijfers, trends, onderzoeksresultaten)
20.00 uur Uiteen in werkgroepjes
20.45 uur Terugkoppeling opbrengst werkgroepjes
21.25 uur Vervolgafspraken
21.30 uur Einde bijeenkomst

Negen bouwkavels Kalterbroeken te koop

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

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

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

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

Kavelgrootte en prijzen
Kavelnr.

Oppervlakte

Type woning

Prijs excl. BTW

1

638 m²

Vrijstaand

€ 99.750,-

2

600 m²

Vrijstaand

€ 95.000,-

3

800 m²

Vrijstaand

€ 118.750,-

4

791 m²

Vrijstaand

€ 117.850,-

5

371 m²

Twee-onder-1-kap

€ 57.505,-

6

381 m²

Twee-onder-1-kap

€ 59.055,-

7

907 m²

Vrijstaand

€ 129.450,-

8

849 m²

Vrijstaand

€ 123.650,-

9

856 m²

Vrijstaand

€ 124.350,-

