Informatierubriek

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 31 oktober 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. 26 september 2017 +
toezeggingenlijst
4. Ingekomen stukken
5. Rondvraag
6. Voorstel tot benoeming duolid de heer Jonker en wijziging commissiesamenstelling
7. Voorstel Programmabegroting 2018
8. Voorstel bekrachtiging vernieuwde bestuursopdracht Glasvezel
9. Voorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Lhee, Eemster
en Geeuwenbrug
10. Voorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Brinkstraat 27
Diever
11. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan ‘Dwingeloo, Boterveen 14a’
12. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan ‘Wapse - camping Het
Noordenveld’
13. Voorstel verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Westerveld 2017
14. 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

Leges en
bestemmingsplannen
Voor het behandelen van onder andere vergunningaanvragen voor bouwactiviteiten, worden leges in rekening gebracht bij de aanvrager. Een bouwactiviteit wordt door de gemeente getoetst aan het bestemmingsplan. Wanneer
dit bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar en er geen verlengingsbesluit is
genomen of een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld, dan mogen er voor
dat onderdeel geen leges berekend worden. In de afgelopen jaren zijn bij
een aantal vergunningaanvragen voor bouwactiviteiten ten onrechte leges
in rekening gebracht. De gemeente heeft de betreffende aanvragers hierover
inmiddels aangeschreven en hen een rekeningnummer gevraagd waarop de
ontvangen leges teruggestort kunnen worden.
Het gaat om leges die zijn opgelegd voor bouwactiviteiten (dus geen kap-,
uitweg- en andere aanvragen) en waarbij de bouwactiviteiten zijn getoetst
aan de volgende bestemmingsplannen:
• Lhee, Eemster, Geeuwenbrug voor de periode 1 juli 2013 tot 14 maart 2017
• Havelte dorp, voor de periode van 1 juli 2013 tot 19 april 2016
• Kalterbroeken, voor de periode van 12 juli 2015 tot heden
De gemeente heeft zijn best gedaan om alle betrokkenen persoonlijk te
informeren. Heeft u geen brief ontvangen en denkt u toch recht te hebben op
terugbetaling, kijk dan op onze website www.gemeentewesterveld. nl en vul
de ‘checklist’ in.

Snoeiafval gratis storten
In oktober en november wordt het Afvalbrengstation in Havelte extra
opengesteld, speciaal voor het storten van snoeiafval (takken). Inwoners van
Westerveld kunnen dan kosteloos snoeiafval (takken) afleveren. Normaalgesproken geldt voor het storten van snoeiafval een tarief van € 0,05 per kilo en
een minimumbedrag van € 0,25. Het gaat nu nog om de volgende ochtenden,
van 08.30 tot 11.30 uur:
• donderdag 26 oktober en vrijdag 27 oktober
• donderdag 2 november en vrijdag 3 november
• donderdag 9 november en vrijdag 10 november
• donderdag 16 november en vrijdag 17 november
• donderdag 23 november en vrijdag 24 november
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).
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 24 oktober 2017

Inloopbijeenkomst
Piet Soerplein
Graag laten Dorpsgemeenschap Havelte en de gemeente Westerveld u het
nieuwe ontwerp voor het Piet Soerplein zien. Dit plein is een onderdeel
van het ‘Ruimtelijk Actieplan Havelte’. Dit actieplan vormt voor Havelte de
komende jaren een belangrijk schakel om de ruimtelijke kwaliteit voor zowel
bewoners, toeristen en ondernemers fors te verbeteren. Wij nodigen u graag
uit voor een inloopbijeenkomst in De Veldkei op 31 oktober 2017, van 15.00
tot 16.30 uur en van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Meedenken over de aankleding?
Het ontwerp van het Piet Soerplein is nog niet af en daarom nodigen wij
inwoners graag uit over de aankleding van het Piet Soerplein mee te denken.
In twee werkgroepen van max. 10 personen gaan we hiermee aan de slag.
In max. 3 bijeenkomsten in de maanden november en december gaan we
samen een voorstel maken voor de aankleding van het plein met groen en
straatmeubilair. Deze avonden zijn onder begeleiding van de landschapsarchitect. Aanmelden voor één van de werkgroepen kan via
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl of tijdens de inloopbijeenkomst bij een
van de mensen van de Dorpsgemeenschap of de gemeente Westerveld.

Ruimtelijke ordening
O N T W E R P B E S T E M M I N G S P L A N R I J K S W E G 27,
U F F E LT E

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht, maken B&W bekend dat met ingang van
26 oktober 2017 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever voor
een ieder ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijksweg 27 Uffelte’
met planidentificatie NL.IMRO.1701.UFFPHZRijksweg27-ON01 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het ontwerpbestemmingsplan
kan ook worden ingezien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan is opgesteld om een fout te herstellen uit het geldende
bestemmingsplan Uffelte. De bestaande twee woningen op het perceel zijn
niet juist bestemd in dat bestemmingsplan. Met dit nieuwe bestemmingsplan
voor Rijksweg 27 wordt deze fout hersteld en worden de aanwezige twee
woningen alsnog bestemd.
Zienswijze: van 26 oktober tot en met 6 december 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 maakt u een afspraak via telefoonnummer 14 0521.

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Hezenes 33, 7981 LD, bouwen van een bungalow, ontvangstdatum
09-10-2017, zaaknummer 207741
• Diever, Kruisstraat 7, 7981 AR, het kappen van 1 linde, ontvangstdatum
12-10-2017, zaaknummer 207917
• Diever, sectie B, nr. 4185, aanleg fietspad Drents-Friese Wold, ontvangstdatum 12-10-2017, zaaknummer 207978
• Doldersum, Huenderweg 4, 8438SH, het kappen van 1 eik, ontvangstdatum
12-10-2017, zaaknummer 207914
• Dwingeloo, Oude Vaart, inrichten baggerdepot, ontvangstdatum 12-10-2017,
zaaknummer 207904
• Dwingeloo, Venesluis 28, 7991 TH, het bouwen van een loods, ontvangstdatum 13-10-2017, zaaknummer 208006
• Havelte, Eursingerlaan 14, 7971 RE, het kappen van 1 eik, ontvangstdatum
12-10-2017, zaaknummer 207940
• Havelte, Overcingelaan 3, 7991 RC, kappen van 3 eiken en 1 linde, ontvangstdatum 09-10-2017, zaaknummer 207752
• Nijensleek, Dwarsweg 14, 8383 EP, nieuwbouw woning, ontvangstdatum
12-10-2017, zaaknummer 207932
• Wapse, Soerte 2, 7983KC, kappen van 1 linde, ontvangstdatum 12-10-2017,
zaaknummer 207911
• Wapserveen, van Zijlweg 5, 8351 HW, het kappen van 42 houtopstanden ter
plaatse van een nieuw te bouwen woning, ontvangstdatum 3-9-2017,
zaaknummer 205596
• Wilhelminaoord, N 353 Westerbeeksloot, plaatsen kunstwerk, ontvangstdatum 09-10-2017, zaaknummer 207717

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
31 oktober, 14 en 28 november
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

Vacatures
De gemeente Westerveld
plaatst haar vacatures
onder andere op de
eigen website.
Zo zijn we op dit moment
op zoek naar een

HR-Adviseur
en een

Consulent Sociaal
Domein/Jeugd
(veilig opgroeien)
Meer weten?
Kijk op
www.gemeentewesterveld.nl/
vacatures

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

Verleend regulier
• Vledderveen, Mr. Hoekstrastraat 10, 8385 GD, verbouw woning, verzenddatum 17-10-2017, zaaknummer 206977
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

