Informatierubriek

Dinsdag 28 februari 2017

Commissievergadering

Snoeiafval

De raadscommissie Fysiek Domein & Middelen vergadert op dinsdag 7 maart
2017, om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:

Op donderdag 9 maart 2017 wordt een snoeiafvalroute gereden. Wanneer u
snoeiafval wilt laten ophalen, moet dit vooraf aangemeld zijn. Aanmelden kan
tot vrijdag 2 maart via telefoonnummer 14 0521. De kosten voor het
inzamelen zijn € 10,- per aanmelding. U krijgt hiervoor achteraf een nota
thuisgestuurd.
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14.
15.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering van
7 februari 2017
Rondvraag
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 verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning
Lhee 10 te Dwingeloo
Voorstel kadernota 2018 Recreatieschap Drenthe
Voorstel tot vaststelling archiefverordening Gemeente Westerveld 2017
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouder
Informatie 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 online via 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

Inloopspreekuur
Op dinsdag 7 maart 2017 is er een inloopspreekuur in het kader van de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven. Inwoners met een initiatief kunnen
van 17.00 uur tot 19.00 uur terecht in de hal van het gemeentehuis met hun
vragen. Initiatieven voor de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven
kunnen tot 1 april 2017 worden ingediend bij de gemeente.
Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven
Met de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven daagt de gemeente inwoners uit om met initiatieven en ideeën te komen en deze in samenwerking
tot stand brengen. Voor beoordeling van de initiatieven werkt het college met
beperkte kaders. Het gaat om experimentele kaders waarin proces-, toetsingsen planningsafspraken zijn opgenomen. Deze kaders zijn vastgesteld door de
gemeenteraad. Meer informatie is te vinden op www.gemeentewesterveld.nl/
maatschappelijkeinitiatieven

Openbare verlichting
Diever-Vledder
U I T S T E L V E R VA N G I N G

De vervanging van de openbare verlichting in Diever en Vledder is uitgesteld
naar juni-augustus 2017. Het was de bedoeling om in de winter van 2016-2017
de openbare verlichting in beide dorpen te vervangen, maar een bezwaar op
de Openbare Europese aanbesteding leidde tot aanhouding van de aanbesteding. Deze bezwaarprocedure is afgerond en een nieuwe aanbesteding
opgestart. Binnenkort verwacht de gemeente over te kunnen gaan tot
gunning van de werkzaamheden.

Spelregels snoeiafvalroute
• Aangeboden snoeiafval moet vooraf aangemeld zijn (tel. 14 0521);
• maximaal 2 m3 aan te bieden;
• het snoeiafval moet hanteerbaar en gebundeld zijn;
• vanaf 07.00 uur wordt ingezameld en moet het aangemelde snoeiafval aan
de weg liggen;
• wanneer aangemeld snoeiafval uiteindelijk niet wordt aangeboden op de
inzameldag, brengt de gemeente toch € 10,- in rekening.

S N O E I A F VA L G R AT I S S T O R T E N

Inwoners van Westerveld kunnen een aantal weken op donderdag- en
vrijdagochtend kosteloos snoeiafval (takken) afleveren op het afvalbrengstation in Havelte. Normaalgesproken moet voor het storten van snoeiafval
betaald worden. Het gaat nog om de volgende ochtenden:
- donderdag 2 maart en vrijdag 3 maart
- donderdag 9 maart en vrijdag 10 maart
- donderdag 16 maart en vrijdag 17 maart
- donderdag 23 maart en vrijdag 24 maart
- donderdag 30 maart en vrijdag 31 maart
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).

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Bevrijdingsdag bij Toegangspoort Holtingerveld op 5 mei 2017, zaaknummer
187441
• Lammetjesdag bij de Schaapskooi in Lhee op 9 april 2017, zaaknummer
189751

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
7 en 21 maart 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

Meldingen
• Huis-aan-huisactie met walnoten door Kinder- en Jeugdkoor De Notendop in
Havelte van 27 maart tot en met 2 april 2017, zaaknummer 189896

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, van Helomaweg 35, 7973 JC, kappen, 9 populier en 3 den, ontvangstdatum 16-02-201, zaaknummer 189987
• Diever, Westerdrift 5, 7981 LS, bouwen, nieuwbouw woonhuis, ontvangstdatum 20-02-2017, zaaknummer 190105
• Dwingeloo, Moleneinde 16, 7991 AK, aanleg zwemvijver, ontvangstdatum
15-02-2017, zaaknummer 189982
• Havelte, Kosterijstraat 17, 7971 CK, bouwen, verbouwen en uitbreiden
woning, ontvangstdatum 17-02-2017, zaaknummer 190024
• Havelte, Rijksweg NZ 23, 7971 VX, uitweg, vergroten uitweg, ontvangstdatum 13-02-2017, zaaknummer 189662
• Havelte, van Helomaweg 14, aanleg, smalspoor van Toegangspoort naar
Manege Holtinge, 7971 PX, ontvangstdatum 13-02-2017, zaaknummer 189587
• Wapserveen, Midden 138, 8351 HL, bouwen, deurkozijn vervangen door
raamkozijn voorgevel, ontvangstdatum 13-02-2017, zaaknummer 189643
• Wapserveen, W. Dassenstraat 9,8351 GG, bouwen, opbouw op bestaande
garage, ontvangstdatum 17-02-2017, zaaknummer 189989
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan 61, 8384 EC, bouwen,
uitbouw woning, verzenddatum 14-02-2017, zaaknummer 189781
Verleend regulier
• Dwingeloo, Lheebroek 22, 7991 PM, bouwen, gewijzigd uitvoeren
bijgebouw, verzenddatum 28-02-2017, zaaknummer 182102
• Frederiksoord, Burgemeester Wynoldyweg, sektie k, nr. 409, aanleg,
basiskamp ‘Entre Nous’, verzenddatum 23-02-2017, zaaknummer 1187204
• Frederiksoord, Majoor van Swietenlaan 23, 8382 CE, handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening tbv gastenverblijf, verzenddatum 21-02-2017,
zaaknummer 183643
• Nijensleek, Hoofdweg 14, 8383 EG, bouwen, serre en werktuigenberging,
verzenddatum 21-02-2016, zaaknummer 184505
• Uffelte, Rijksweg 1,7975 RS, bouwen, gewijzigd uitvoeren verbouw voorhuis,
verzenddatum 21-02-2017, zaaknummer 188228
• Havelte, Binnenesweg 2, 7971 BZ, bouwen, 6 lichtmasten, verzenddatum
23-02-2017, zaaknummer 184834
• Havelte, Veendijk 37, 7971 RP, kappen 2 populieren, verzenddatum
28-02-2017, zaaknummer 186725
• Wittelte, Rijksweg 66, 7986 PD, bouwen, vervangen riet door dakpannen,
verzenddatum 23-02-2017, zaaknummer 184307

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

Compost
Vooraankondiging:
24 en 25 maart
is de jaarlijkse compostactie!

Verleend uitgebreid
• Dwingeloo, Lheebroekerweg 9,
7991 NB, revisie inrichting milieu en
handelingen met gevolgen voor
beschermde natuurgebieden,
verzenddatum 28-02-2017, zaaknummer 148704

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

