Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag
7 februari 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 raadscommissievergaderingen van
10 januari 2017
Rondvraag
Voorstel: Verordening rekenkamercommissie 2017
Voorstel: Grondexploitatie Kalterbroeken
Voorstel: Kaderbrief 2018 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
Voorstel: Fietspad tracé De Vennen/ De Mussels
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouder
Informatie over verbonden partijen
Toelichting op het voorstel: Grondexploitatie Kalterbroeken (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 internet
(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

Tentoonstelling
Tot en met 7 november 2016 biedt de hal in het gemeentehuis ruimte
aan olieverfschilderijen van

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 (zie in het kader rechts).

Dinsdag 31 januari 2017

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Canicross, Bikejoring en Stepwedstrijd met hond op 12 februari 2017,
zaaknummer 181935

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Leggelerstraat 11, 7991 TB, uitrit, 2 uitritten wijzigen, ontvangstdatum 18-01-2017, zaaknummer 186944
• Frederiksoord, Burgemeester Wynoldyweg, sektie k, nr. 409, aanleg, basiskamp ‘Entre Nous’, ontvangstdatum 20-01-2017, zaaknummer 1187204
• Frederiksoord, Vaartweg 24f, 8382 EB, bouwen, koloniewoning, ontvangstdatum 17-01-2017, zaaknummer 196724
• Havelte, Konijnenbergen 36, 7971 PM, kappen, 3 eiken, ontvangstdatum
18-01-2017, zaaknummer 186981
• Nijensleek, Schoolweg 5, 8383 EL, kappen, 2 esdoorns, 3 eiken en 1 acacia,
ontvangstdatum 23-01-2017, zaaknummer 187263
Verleend regulier
• Dwingeloo, Eemster 22, 7991 PP, bouwen en handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening , mestbassin, verzenddatum 31-01-2017, zaaknummer
178650
• Havelte, Dreeslaan 1a, 7971 CH, bouwen, dakopbouw achterhuis, verzenddatum 24-01-2017, zaaknummer 184347
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 23, 8384 GG, kappen Robinia,
verzenddatum 31-01-2017, zaaknummer 184166
Verlenging beslistermijn
• Havelterberg, Bisschopsbergweg 28, 7974 HD, bouwen, erker, ontvangstdatum 12-12-2016, zaaknummer 183790
• Wateren, Wateren 28, 8438 SB, bouwen, ver- en aanbouwen woning,
ontvangstdatum 20-12-2016, zaaknummer 184392

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

Verleend
• Standplaats met vis op woensdag en zaterdag op standplaatslocatie Brink in
Dwingeloo, zaaknummer 187453
• Standplaats met vis op dinsdag op standplaatslocatie Brink in Dwingeloo,
zaaknummer 187467
• Standplaats met vis op vrijdag op standplaatslocatie Brink in Dwingeloo,
zaaknummer 187457
• Standplaats met vlees op woensdag op standplaatslocatie Dingspilhuus in
Diever, zaaknummer 187410
• Standplaats met noten op woensdag op standplaatslocatie Dingspilhuus in
Diever, zaaknummer 187415
• Standplaats met kaas op woensdag op standplaatslocatie Dingspilhuus in
Diever, zaaknummer 187413
• Standplaats met vis op woensdag op standplaatslocatie Dingspilhuus in
Diever, zaaknummer 187467
• Standplaats met AGF op woensdag op standplaatslocatie Dingspilhuus in
Diever, zaaknummer 187409
• Standplaats met vis op zaterdag op standplaatslocatie Piet Soerplein in
Havelte, zaaknummer 187455
• Standplaats met vis op vrijdag op standplaatslocatie Lesturgeonplein in
Vledder, zaaknummer 187467
• Standplaats met kaas op vrijdag op standplaatslocatie Piet Soerplein in
Havelte, zaaknummer 187454
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

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 februari 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

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

