Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 7
november, 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
3 oktober 2017 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Voorstel tot vaststelling Najaarsrapportage 2017
Voorstel tot vaststelling uitgaven bestemmingsreserve versterking
fysieke aantrekkelijkheid gemeente
Voorstel tot vaststelling wijzigingsverordening op de heffing en
invordering van leges 2017
Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan ‘Dwingeloo, Westeinde 61’
Informatieverstrekking project ENSIA (Eenduidig Normatiek Single
Information Audit)
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
Informatie van het college over verbonden partijen
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 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

Ruimtelijke ordening

VA S T S T E L L I N G B E S T E M M I N G S P L A N
‘BEDRIJVENTERREIN OEVERASEWEG’

B&W van Westerveld maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 26 september 2017
heeft besloten het bestemmingsplan ’Bedrijventerrein Oeveraseweg’ (gewijzigd) vast te stellen. Het vastgestelde digitale plan heeft de identificatiecode
NL.IMRO.1701.0000BP000000000570-0003.
Het bestemmingsplan is opgesteld ter vervanging van de 4 voor het
bedrijventerrein geldende bestemmingsplannen door één bestemmingsplan.
Binnen de plangrens is opgenomen: een aangrenzend perceel, groot circa
2.6 ha, eigendom van de gemeente Westerveld. Dit perceel is bedoeld voor
nieuwvestiging.
De wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking
op het pand/perceel Oeveraseweg 8. De raad heeft besloten, dat de aanduiding ‘bedrijfswoning’ ook geldt voor dat pand/perceel.
Inzage: het raadsbesluit en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 november 2017 gedurende zes weken in het
gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Ook kunt u het plan inzien
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Beroep: van 2 november tot en met 13 december 2017 kan beroep worden
ingesteld door:
1. een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest zijn/haar zienswijze kenbaar te maken;
2. belanghebbenden tegen de wijziging die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is aangebracht.
Een beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Het instellen van beroep heeft
geen schorsende werking. Om dit laatste te bereiken kan per afzonderlijke
brief een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Voorlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na

Dinsdag 31 oktober 2017
afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen deze termijn een verzoek
om voorlopige bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Snoeiafval gratis storten
In oktober en november wordt het Afvalbrengstation in Havelte extra opengesteld, speciaal voor het storten van snoeiafval (takken). Inwoners van
Westerveld kunnen dan kosteloos snoeiafval (takken) afleveren. Normaalgesproken geldt voor het storten van snoeiafval een tarief van € 0,05 per kilo en
een minimumbedrag van € 0,25. Het gaat nu nog om de volgende ochtenden, van 08.30 tot 11.30 uur: donderdag 2 november en vrijdag 3 november,
donderdag 9 november en vrijdag 10 november, donderdag 16 november en
vrijdag 17 november, donderdag 23 november en vrijdag 24 november 2017.
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).

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, 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.
Meer informatie: kijk op de website van de sociale dienst IGSD
www.igsd-sw.nl (klik op minimabeleid) voor de brochure en het aanvraagformulier. Of bel met de IGSD, op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur, tel. 0521
- 538 980. U kunt ook met uw vragen terecht bij medewerkers van de IGSD in
het gemeentehuis in Diever, op maandag-, dinsdag en donderdagochtend
van 09.00 tot 12.30 uur, tel. 14 0521.
Aanvragen: stuur het aanvraagformulier ingevuld, ondertekend en voorzien
van bewijsstukken naar de IGSD, Postbus 300, 8330 AH Steenwijk.
Wilt u hulp bij het invullen van het aanvraagformulier? Neemt u dan contact
op met het Centraal Meldpunt Vrijwillige Hulp, is bereikbaar op dinsdag tot en
met vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur, tel. 085 - 273 1427 (lokaal tarief).

Bekendmakingen
M E L D I N G AC T I V I T E I T E N B E S L U I T

Aangevraagd regulier
• Wapserveen, Van Zijlweg 3a, 8351 HW, melding Activiteitenbesluit voor
het realiseren van een woonhuis, ontvangstdatum 19-09-2017,
zaaknummer 208178
Milieumelding
• Wapse, Landweg 1, 7983 KX, melding Activiteitenbesluit voor het vervangen
van een mestsilo, ontvangstdatum 07-09-2017, zaaknummer 207725.

OMGEVINGSVERGUNNING

Ingetrokken
• Diever, fietspad langs Groningerweg, intrekken omgevingsvergunning,
aanleg, omvormen van het bestaande half verharde fietspad tot betonfietspad, verzenddatum 26 oktober 2017, zaaknummer 201549
Verleend regulier
• Wapse, Ten Have 7, 7983 KD, het plaatsen van zonnepanelen in veldopstelling, ontvangstdatum 24-7-2017, zaaknummer 202892
• Wapserveen, Van Zijlweg 5, kad.bekend Havelte, sectie N, nummer 1325,
kappen 42 bomen, verzenddatum 25-10-2017, zaaknummer 205596
Verlenging beslistermijn
• Diever, Kastanjelaan 9, 7981 ND, Bouwen, verbouw stal tot 2 recreatieappartementen en een kantoor en fitnessruimte, ontvangstdatum
11-09-2017, zaaknummer 206172
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

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
31 oktober, 14 en 28 november
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

Sociaal
ombudsvrouw
Ervaart u een probleem in de
uitvoering van de nieuwe zorgtaken
door de gemeente dan kunt u contact
opnemen met de sociaal ombudsvrouw van de gemeente Westerveld,
mevrouw Jozien Schrale. Zij
registreert uw vragen, zorgen en
ervaringen, biedt een luisterend oor
en informeert en adviseert over de
mogelijkheden van cliëntondersteuning en begeleiding, klachten, en
bezwaar- en beroepsprocedures. U
kunt contact opnemen met de sociaal
ombudsvrouw via ombudsvrouw@
gemeentewesterveld.nl. Daarnaast is
het mogelijke om een afspraak te
maken voor een gesprek in het
gemeentehuis in Diever op de
dinsdagmiddag na 16.00 uur of voor
een huisbezoek. Meer informatie over
de nieuwe zorgtaken is te vinden op
www.gemeentewesterveld.nl/
zorgenondersteuning

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

