Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 5
september 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.
15.
16.
17.
18.
19.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering van
6 juni 2017
Rondvraag
Voorstel inzameling huishoudelijk afval
Informatieverstrekking college over Publiek Vervoer
Voorstel tussenrapportage Lelieteelt
Voorstel vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Oeveraseweg’
Voorstel herontwikkeling Landgoed Oldengaerde te Dwingeloo
Voorstel opheffen geheimhouding op positie projectontwikkelaar in het
bestemmingsplan Kalteren
Voorstel vaststelling bestemmingsplan ‘Hart van Frederiksoord’
Voorstel grondexploitatie Oeveraseweg Havelte
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
Informatie van het college over verbonden partijen
Schorsing
Toelichting op het voorstel grondexploitatie Oeveraseweg Havelte
(besloten)
Sluiting

Toelichtingen:
• 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.
• 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.
• 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.
• De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via
www.gemeentewesterveld.nl
• De vergaderstukken kunt u downloaden via www.gemeentewesterveld.nl/
bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’. 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

Inloopuurtje
subsidieregeling
S U B S I D I E R E G E L I N G M A AT S C H A P P E L I J K E
I N I T I AT I E V E N

Gemeente Westerveld houdt op dinsdag 5 september 2017 een inloopuurtje
waarin u vragen kunt stellen over de subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven. De inloopbijeenkomst is van 18.00 uur tot 19.00 uur in het
gemeentehuis in Diever.
Meer informatie over de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven is te
vinden op de website van de gemeente: www.gemeentewesterveld.nl/zorgenondersteuning.

Minimabeleid
Bent u inwoner van de gemeente Westerveld, 21 jaar of ouder, woont u
zelfstandig en heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u een
beroep doen op het minimabeleid en mogelijk in aanmerking komen voor:
- een participatiebijdrage van € 168,00 per gezinslid,
- een toeslag van € 168,00 voor ieder kind in de leeftijd van 12 tot en met 17
jaar.
U mag het geld dat u krijgt bijvoorbeeld gebruiken voor: de aanschaf van
een computer, de vervanging van een koelkast, wasmachine of ander duurzaam gebruiksgoed, voor de kosten van een maaltijdvoorziening, de kosten
van voortgezet onderwijs of andere scholing, de kosten van vervoer of de
aanschaf van bijvoorbeeld een (brom)fiets, een bijdrage/lidmaatschap van
sportclub of vereniging.

Dinsdag 29 augustus 2017
Meer informatie over de inhoud en voorwaarden staat op www.igsd-sw.nl
(vervolgens naar minimabeleid). Op de site staan ook een brochure en het
aanvraagformulier. Of bel met de sociale dienst IGSD op werkdagen van 08.00
tot 17.00 uur op nummer 0521 - 538 980. U kunt terecht bij de balie van de
sociale dienst in het gemeentehuis in Diever, op maandag-, dinsdag- en
donderdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur, telefoonnummer 14 0521.
Bijdrage/toeslag aanvragen: stuur het aanvraagformulier ingevuld, ondertekend en voorzien van bewijsstukken naar de IGSD, Postbus 300, 8330 AH
Steenwijk.
Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neemt u dan contact
op met het Centraal Meldpunt Vrijwillige Hulp, bereikbaar op dinsdag tot
en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur, telefoonnummer is 085 - 273 1427
(lokaal tarief).

Ruimtelijke ordening
ONTWERPWIJZIGINGSPLAN NIJVERHEIDSWEG
25 D W I N G E L O O

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend
dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Nijverheidsweg 25’, met planidentificatie
NL.IMRO.1701.571WPNijverhwg25DW-0003, met ingang van 31 augustus 2017,
gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever, voor een ieder
ter inzage ligt.
Dit wijzigingsplan (met zaaknummer 192663) voorziet in het wijzigen van de
bestemming ‘Bos’ in ‘Bedrijventerrein’ zodat het bedrijfspand op het perceel
Nijverheidsweg 25 in oostelijke richting kan worden uitgebreid.
Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: van 31 augustus tot en met 11 oktober 2017 kan een ieder zijn
of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke
zienswijze dient geadresseerd te worden aan het college, Postbus 50, 7970
AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak
worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

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
5 en 19 september 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

Verleend
• Concours Hippique door LR&PC Generaal van den Bosch in het Sterrebos in
Frederiksoord op 23 en 24 september, zaaknummer 191941
• Landelijk open monumentenweekend met activiteiten op diverse locaties in
de gemeente Westerveld van 7 tot en met 10 september 2017, zaaknummer
204132. Verkeersmaatregel: op donderdag 7 september 2017 van 15.30 tot
18.00 uur worden de volgende wegen in Havelte voor alle verkeer, behalve
voetgangers, afgesloten:
- de Linthorst Homanlaan (Overcingelaan tot aan Eursingerlaan);
- de Overcingelaan (vanaf Van Helomaweg tot aan oprit Landgoed
Overcinge).
Op vrijdag 8 september 2017 wordt van 14.00 tot 19.30 uur afgesloten
voor alle verkeer behalve voetgangers: de Uffelterkerkweg (deel tussen
Torenakkers en Schipperkampweg).

van het besluit bezwaar maken door
het indienen van een gemotiveerd
bezwaarschrift.
Als onverwijlde spoed dit vereist, kan
ook een verzoek om voorlopige
voorziening worden gedaan bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150,
9700 AD Groningen).

OMGEVINGSVERGUNNING

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

Aangevraagd regulier
• Diever, Oberonlaan 2, 7981 LK, kappen, diverse bomen, ontvangstdatum
17-08-2017, zaaknummer 204231
• Diever, Raadhuislaan 61, 7981 EL, bouwen, erfafscheiding, ontvangstdatum
21-08-2017, zaaknummer 204318
• Dieverbrug, nabij De Stouwe 1, 7984 NC, aanleg, inrichten baggerdepot,
ontvangstdatum 21-08-2017, zaaknummer 204273
• Dwingeloo, Leggeloo 3, 7991 PW, kappen, 1 dode eik, ontvangstdatum
21-08-2017, zaaknummer 204337
• Havelte, Dikke Steenweg 12, 7971 CB, bouwen, schuur, ontvangstdatum
15-08-2017, zaaknummer 203930
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
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de volgende
omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen en op de hieronder vermelde datum hebben verzonden aan de aanvrager:
- RWZI Bolderhoek 11, 7984 NA Dieverbrug, verzenddatum vergunning
besluit 21-08-2017.
Bezwaar en voorlopige voorziening: tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders binnen zes weken na de verzenddatum

Vacatures
Gemeente Westerveld heeft op
dit moment een aantal vacatures,
waaronder

medewerker
bestuurssecretariaat
en

functioneel
beheerder
Kijk op onze website
voor meer informatie
(actueel/vacatures).

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

