Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op donderdag 10 oktober
2017, om 19.30 uur in Regionale Scholengemeenschap Stad & Esch te
Diever. De agenda van deze vergadering is:
1. Opening
2. Vaststellen agenda en vergaderorde
3. Vragenhalfuur voor inwoners
4. Verslagen van de vergadering van d.d. 12 september 2017 + toezeggingenlijst
5. Rondvraag
6. Monitor Sociaal Domein 2017
7. Ingekomen stukken en mededelingen
8. Informatie van het college van burgemeester en wethouder
9. Informatie over verbonden partijen
10. Presentatie voorlopig ontwerp Sportaccommodatie Stad & Esch te Diever
- Iedereen welkom en van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn
11. 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
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

Inkoopcafés
Voor ondernemers Westerveld en Meppel die graag meer willen weten over
aanbestedingen en het inkoopbeleid van de gemeenten Westerveld en Meppel, worden twee inkoopcafés gehouden op:
• dinsdag 17 oktober 2017 van 17.00 tot 19.30 uur in ZIZO, Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP in Meppel en
• woensdag 18 oktober 2017 van 19.30 tot 22.00 uur in ‘t Knooppunt, Dorpsstraat 21, 7971 CN in Havelte.
Tijdens het inkoopcafé wordt antwoord gegeven op vragen als:
• Waarom moet de gemeente aanbesteden?
• Welke producten en diensten worden aanbesteed?
• Hoe werkt een aanbesteding?
• Waar moet u op letten wanneer u een offerte uitbrengt aan de gemeente?
Ook vertelt een ondernemer die opdrachten van een gemeente heeft gekregen over zijn ervaringen met aanbesteden. Tenslotte is er natuurlijk tijd
gereserveerd voor het beantwoorden van vragen van de bezoekers van het
‘inkoopcafé’. Het inkoopcafé wordt afgesloten met een netwerkborrel.
De inkoopcafés zijn een initiatief van de gemeenten Westerveld en Meppel,
voor alle ondernemers in Westerveld en Meppel! Ondernemers hoeven niet
beslist naar het inkoopcafé in de ’eigen’ gemeente, maar kunnen ook kiezen
voor de bijeenkomst in de buurgemeente.
Aanmelden: belangstellenden worden verzocht, het bezoek aan een van de
het inkoopcafés vooraf te melden in e-mail naar info@gemeentewesterveld.
nl Ook vragen die de bezoekers van het café graag beantwoord zien, kunnen
vooraf gemaild worden naar info@gemeentewesterveld.nl

Inloopbijeenkomst
PLANNEN HOLTINGERVELD 17 OKTOBER
Onlangs is gestart met de bouw van een nieuw informatiecentrum voor het
Holtingerveld, Oerlandschap gekneed door ijs en oorlog. Dit informatiecentrum
wordt het startpunt bij uitstek voor een bezoek aan dit unieke natuurgebied.

Dinsdag 3 oktober 2017
Wilt u weten hoe het infocentrum er van binnen en buiten uit komt te zien
en wat er nog meer in het Holtingerveld gaat gebeuren? Kom dan langs
tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdag 17 oktober van 17.00 uur tot 19.00
uur. Organisaties die betrokken zijn bij het project presenteren daar hun plannen. Ook ondernemers die in en rond het gebied actief zijn, laten zien wat zij
te bieden hebben. U bent van harte welkom in de schaapskooi van Stichting
Holtinger Schaapskudde, Van Helomaweg 16 te Havelte.

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

Snoeiafval

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
3 en 17 oktober tot 19.00 uur

GRATIS STORTEN
In oktober en november wordt het Afvalbrengstation in Havelte weer 12 ochtenden 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 om de volgende ochtenden in oktober en november 2017, van 08.30 tot 11.30 uur:
• donderdag 19 oktober en vrijdag 20 oktober
• donderdag 26 oktober en vrijdag 27 oktober
• 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
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).
SNOEIAFVALROUTE
Daarnaast rijdt de gemeente twee keer per jaar een ‘snoeiafvalroute’ voor het
ophalen van snoeiafval. De route wordt dit jaar nog gereden op donderdag
9 november 2017. Voor het laten ophalen van snoeiafval worden kosten in
rekening gebracht én is vooraf aanmelding noodzakelijk. Komende donderdag 9
november hebben inwoners van Westerveld dus de keus: zelf kosteloos brengen
of tegen betaling laten halen.
Spelregels snoeiafvalroute
• Aanmelden van snoeiafval is noodzakelijk en kan tot de vrijdag vóór de inzameldag bij de gemeente, telefoonnummer 14 0521
• de kosten voor het inzamelen van snoeiafval zijn € 10,- per aanmelding (de
factuur wordt achteraf gestuurd)
• er mag maximaal 2 m3 aangeboden worden
• het snoeiafval moet hanteerbaar en gebundeld aangeboden worden
• vanaf 07.00 uur wordt er ingezameld en moet het aangemelde snoeiafval aan
de weg liggen
• wanneer snoeiafval aangemeld wordt, maar er wordt uiteindelijk geen
snoeiafval aangeboden op de inzameldag, dan wordt er toch € 10,- in rekening gebracht.

Bekendmakingen
R E G E L I N G G E B R U I K D I E N S TAU T O ’ S
GEMEENTE WESTERVELD

Burgemeester en wethouders maken bekend in hun vergadering van 5
september 2017 de ‘Regeling gebruik dienstauto’s Gemeente Westerveld’ te
hebben vastgesteld. Deze regeling is bestemd voor de ambtenaren, personen
die te werk zijn gesteld bij een organisatieonderdeel van de gemeente Westerveld en collegeleden van de gemeente Westerveld.
De regeling treedt in werking op de dag na deze bekendmaking en werkt
terug tot 1 september 2017.
Inzage: het besluit is binnenkort te raadplegen via overheid.nl.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

• AVD cross en Dwingelderveldloop vanaf zwembad De Paasbergen in Dwingeloo op 28 oktober 2017, zaaknummer 205587

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(REGULIER)

• Diever, Raadhuislaan 61, 7981 EL, bouwen, plaatsen schutting, verzenddatum 28-09-2017, zaaknummer 204318
• Diever, Acht Boerijen 21, 7981 EK, bouwen, plaatsen dakkapel, verzenddatum 28-09-2017, zaaknummer 206394

MELDING

• Slipjacht Havelte met start op de Brink in Havelte op 28 oktober 2017, zaaknummer 206114. Verkeersbesluit: op 28 oktober 2017 van 11.30 tot 18.00
uur wordt de Boskampsbrugweg (vanaf Dorpsstraat tot Kosterijstraat) te
Havelte in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer
U kunt de vergunningen, melding-en en de bijbehorende stukken op afspraak
digitaal inzien (zie contactgegevens in het kader). Voor het indienen van een

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

Henk Aalderink
Prijs 2017
Samenwerkingsverband P10 waar
de gemeente Westerveld lid van
is, heeft in 2015 de Henk Aalderink Prijs in het leven geroepen.
In 2017 wordt de prijs dus voor
de derde keer uitgereikt. De te
winnen prijs is een bedrag van
€ 2500,- voor het meest spraakmakende leefbaarheidsproject/initiatief voor het platteland van
de toekomst!
Tot 15 oktober 2017 kunnen
vernieuwende projecten ingediend worden en meedingen naar
de prijs. Indienen betekent: een
filmpje van maximaal 3 minuten
uploaden op YouTube en het aanmeldformulier op de website van
de P10 invullen (met daarin de link
naar het YouTubefilmpje vermeld).
Zie voor meer informatie over deze
prijs op www.gemeentewesterveld.nl of p-10.nl/henk-aalderinkprijs-2017

zienswijze, bezwaar tegen vergunningen of (hoger) beroep, verwijzen wij u naar onze gemeentelijke
website:
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

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

