Informatierubriek

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

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering van
4 april 2017
Rondvraag
Presentatie college: Ruimtelijk actieplan Havelte
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
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 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

Aangepaste openingstijden
en afvalinzameling
Op vrijdag 12 mei 2017 is het gemeentehuis in Diever gesloten. Het afvalbrengstation in Havelte is wel gewoon geopend van 12.30 tot 16.00 uur.
Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei 2017, zijn het gemeentehuis in Diever
en het afvalbrengstation in Havelte gesloten.
De route voor het legen van de oranje container is verplaatst van donderdag
25 mei naar zaterdag 27 mei. Voor meer informatie over ophaalroutes en –
data: zie www.rova.nl/afvalkalender of download de ROVA app.

Dinsdag 2 mei 2017

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Dwingelermarkt op de Brink in Dwingeloo op 8 mei 2017, zaaknummer
198521. Verkeersbesluit: op 8 mei 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
• Koningsnacht op het evenemententerrein Eursingerkerkweg in Havelte op
26 april 2017, zaaknummer 192479
• Voorjaarsmarkt in Vledder op het Lesturgeonplein op 27 mei 2017, zaaknummer 188638
• Kunstmarkt door Ondernemersvereniging Diever in Diever op 25 mei 2017,
zaaknummer 189793. Verkeersbesluit: op 25 mei 2017 worden in Diever
de volgende wegen in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer: de
Hoofdstraat (vanaf Achterstraat tot en met het ‘t Keernpunt, nummer 48),
Peperstraat en de Brink

MELDINGEN

• Huis-aan-huisactie met koek door voetbalvereniging Dwingeloo in
Dwingeloo op 12 mei 2017, zaaknummer 196541
• Huis-aan-huisactie ten behoeve van het dorpsfeest in Wapse van 8 tot en
met 12 mei 2017, zaaknummer 194694

S TA N D P L A AT S V E R G U N N I N G

Verleend
• Standplaats met bloemen en planten Supportersvereniging V.V. Dwingeloo
op de Brink in Dwingeloo op 13 mei 2017 , zaaknummer 190321

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Havelte, Van Helomaweg 16, 7971 PX, bouwen, ontvangstruimte, ontvangstdatum 18-04-2017, zaaknummer 198381
• Vledder, De Rikken 40, 8381 DG, bouwen, kap op garage en uitbouw
achtergevel, ontvangstdatum 18-04-2017, zaaknummer 198441
• Wateren, achter Appelschaseweg 3, 8438 SJ, kappen, bomengroep,
ontvangstdatum 18-04-2017, zaaknummer 198449
Verleend regulier
• Dwingeloo, Lhee 68, 7991 PJ, kap 1 kastanjeboom, verzenddatum 02-05-2017,
zaaknummer 191079
• Havelte, Rijksweg NZ 12, 7971 CX, kap 1 eik, verzenddatum 02-05-2017,
zaaknummer 190943
• Uffelte, Dorpsstraat 27, 7975 AN, kap 1 lindeboom, verzenddatum 02-05-2017,
zaaknummer 190901
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
2 en 16 mei 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

Tentoonstelling
In de publiekshal van het
gemeentehuis exposeren

Frans van den Brink
en
Margriet Steenbergen
hun werk. De heer Van den Brink
maakt gebruikskeramiek en
mevrouw Steenbergen schilderijen.
Beide exposanten wonen en werken
in Dwingeloo. De tentoonstelling
in het gemeentehuis is vrij te
bezoeken tijdens de reguliere
openingstijden.

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

