Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 3 oktober 2017, om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering van
5 september 2017 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Voorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Lhee, Eemster en
Geeuwenbrug
Voorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Brinkstraat 27 Diever
Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan ‘Dwingeloo, Boterveen 14a’
Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan ‘Wapse - camping
Het Noordenveld’
Voorstel verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
gemeente Westerveld 2017
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
Informatie van het college over verbonden partijen
Sluiting

Toelichtingen
1. Bij het agendapunt ‘Informatie van het college…’ gaat het om besluiten
van het college die ter kennisgeving aan de commissieleden zijn gestuurd.
De leden van de commissie kunnen tijdens de vergadering verhelderende
vragen stellen over deze informatiestukken. Discussie over deze informatiestukken is niet mogelijk.
2. Over de punten op de agenda die schuin gedrukt staan, kan een ieder –
maximaal vijf minuten – inspreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter;
raadsleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te
stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient
u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden
aan de griffier, tel. 14 0521
3. Tijdens het vragenhalfuur voor burgers kunnen inwoners van Westerveld,
de gemeenteraad – maximaal vijf minuten – toespreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur dient u zich vooraf aan te melden en aan te geven waarover u het
wilt hebben. Aanmelden kan tot 16.30 uur op de dag voorafgaand aan de
dag van de vergadering, tel 14 0521. Aan het gebruik van het vragenhalfuur
zijn spelregels verbonden waarover de griffie u kan informeren.
4. De vergadering is te volgen op de publieke tribune en
www.gemeentewesterveld.nl
5. De vergaderstukken kunt u downloaden via www.gemeentewesterveld.nl/
bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’.
6. 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

Grofvuilroute
Donderdag 5 oktober wordt de vijfde 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 28 september 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

Dinsdag 26 september 2017

Bekendmakingen
VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN

• Motorclub Havelte tweedaagse recreatierit op het militair oefenterrein in
Havelte e.o. op 7 en 8 oktober 2017, zaaknummer 200917
• Dwingelermarkt op de Brink in Dwingeloo op 9 oktober 2017, zaaknummer
198521. Verkeersbesluit: op 9 oktober 2017 van 06.00 tot 18.00 uur worden
alle toegangswegen (Drift, Moleneinde, Entingheweg, Heuvelenweg en
Achter de Hoven) richting de Brink in Dwingeloo in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, Westerlaan 1, 7973KD, kappen van 3 eiken, ontvangstdatum
17-09-2017, zaaknummer 206547
• Diever, Acht Boerijen, 21, 7981EK, bouwen, plaatsen dakkapel, ontvangstdatum 13-09-2017, zaaknummer 206394
• Dwingeloo, Achter de Bargen 1, 7991TL, bouwen ,berging en overkapping,
ontvangstdatum 15-09-2017, zaknummer 206519
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 25, 7991CZ, Bouwen, uitbreiden bedrijfspand,
ontvangstdatum 14-09-2017, zaaknummer 206473
• Frederiksoord, Majoor van Swietenlaan 1a, 8382CE, slopen verbouw en
uitbreiding koloniecentrum, ontvangstdatum 15-09-2017,
zaaknummer206534
• Frederiksoord, Majoor van Swietenlaan 1a, 8382CE, bouwen verbouw en
uitbreiding koloniecentrum, ontvangstdatum 15-09-2017,
zaaknummer206530
• Havelte, Havelter Schapendrift 22, 7971BC, kappen, uitrit aanleggen of
veranderen, ontvangstdatum 11-09-2017, zaaknummer 206251
• Havelte, Meeuwenveenweg 1, 7971PK, Bouwen verbouwen gebouw 1,
ontvangstdatum 15-09-2017, zaaknummer 206521
• Havelte, van Helomaweg sectie I, nummer 4372, 7971PX, bouwen schuilstal,
ontvangstdatum 14-09-2017, zaaknummer206481
• Nijensleek, Dwarsweg 14, 8383 EP, bouwen en tijdelijk strijdig gebruik,
plaatsen woonunit, ontvangstdatum 11-09-2017, zaaknummer 206256
Verleend regulier
• Diever, Brinkstraat 12, 7981 BD, kappen, 2 beuken, verzenddatum
26-09-2017, zaaknummer 203519
• Diever, Oberonlaan 2, 7981 LK, kappen, 6 larixen en 9 eiken, verzenddatum
26-09-2017, zaaknummer 204231
• Dwingeloo, Westeinde 1, 7991 RS, bouwen, aanbouwen kleedkamers,
verzenddatum 19-09-2017, zaaknummer 203491
• Vledder, Brink 13, 8381 BE, bouwen, plaatsen gevelbekleding, verzenddatum 14-09-2017, zaaknummer 203458
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
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

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
3 en 17 oktober 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

Expositie
Tot en met 26 oktober 2017
is de tentoonstelling

‘Boeren, burgers
en buitenlui’
te bewonderen in de hal
van het gemeentehuis.
Op 7 september jl. was
Westerveld de gastgemeente
voor de landelijke opening van de
31ste Open Monumentendag.
Het thema van dit evenement
was voor veel Westervelders
een inspiratiebron voor
schilderijen, tekeningen, foto’s,
keramische objecten et cetera.

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

