Informatierubriek

Dinsdag 5 september 2017

Commissievergadering

Ondernemersbijeenkomst

De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op donderdag 12 september
2017, om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:

Op dinsdag 19 september 2017 organiseren de gemeenten in Zuidwest-Drenthe (waaronder gemeente Westerveld) samen met de provincie Drenthe een
gebiedssafari voor ondernemers, met als titel: Fietstoerisme en kansen voor
samenwerking in de vrijetijdssector. Het programma van de safari is:
14.45 uur verzamelen in Zuidwolde
15.00 uur vertrek per bus naar Ootmarsum
16.00 uur aankomst hotel Villavélo in Ootmarsum en presentatie over
dit wielerhotel
16.40 uur te voet naar kunstdorp Ootmarsum, met een toelichting op het
thema kunst
17.30 uur
toelichting op Rural Growth: een EU-project voor economische
groei in het MKB in de toeristische sector
18.00 uur buffet
18.45 uur presentatie over Fietsknooppuntensysteem 2.0
19.15 uur
toelichting op Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland
19.50 uur vertrek met de bus richting Zuidwolde
21.00 uur aankomst Zuidwolde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Verslagen van de vergadering van d.d. 15 juni 2017
Rondvraag
Voorstel geactualiseerde beleidsplannen Sociaal Domein
Voorstel opheffen geheimhouding op Woon Zorg Combinatie
(WoZoCo) - Hart van Havelte 2009
Rekenkamerrapport: Sturing, beheersing, verantwoording en toezicht op
de IGSD in de periode 2010 - 2015
Kernteam armoedepreventie
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouder
Informatie 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

Wegen en verkeer
T I J D E L I J K E A F S L U I T I N G E N VO O R O LY M P I A’ S
TOUR

Donderdag 7 september is de internationale wielerwedstrijd Olympia’s Tour in
Westerveld. De finish is in de Dorpsstraat in Vledder ter hoogte van de drogisterij. Voor de opbouw tot na de finish dient de Dorpsstraat in Vledder verkeersvrij
te zijn. Het gaat om het gedeelte Brink (Museums Vledder) en Dorpsstraat tot de
Van Royenlaan. Dit zal zijn vanaf 12.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur. De renners parkeren de bussen en auto’s op het parkeerterrein bij de De Tippe en de sporthal.
Voor meer informatie over bijvoorbeeld de route van de wielerwedstrijd: www.
olympiastour.eu

W E G A F S L U I T I N G P O O LW E G T U S S E N E S W E G E N
R U I T E N KO E LW E G

Op maandag 11 september 2017 starten de onderhoudswerkzaamheden aan de
Poolweg (deel tussen Esweg en Ruitenkoelweg) nabij Dwingeloo. De Poolweg is
tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor al het doorgaande verkeer.
De werkzaamheden duren naar verwachting tot 29 september 2017, één en
ander afhankelijk van onder andere het weer. Wij vragen uw begrip voor de
onvermijdelijke overlast die de werkzaamheden met zich meebrengen.

Aanmelden: zie voor meer informatie en aanmelden voor deze gebiedssafari
op www.gemeentewesterveld.nl

Tentoonstelling
Gemeente Westerveld is in 2017 gastheer van de landelijke opening van de
31ste BankGiro Loterij Open Monumentendag. Het thema van de Open Monumentendag is: Boeren, burgers & buitenlui. Dit thema heeft veel Westervelders geïnspireerd tot het maken van een prachtig kunstwerk. Tot en met
26 oktober worden de werken tentoongesteld in de ruime, lichte hal van het
gemeentehuis. U kunt de tentoonstelling bewonderen tijdens de reguliere
openingstijden.

Snoeien laanbomen
In opdracht van de gemeente worden van september tot en met december
alle laanbomen gesnoeid in de dorpen Havelte, Uffelte en Darp en het buitengebied bij deze dorpen. Wij streven er naar om eventueel overlast tot een
minimum te beperken. Gedurende de werkzaamheden blijven de wegen in
principe open voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden worden uitgevoerd met hoogwerkers en rijdende afzettingen. Mocht u vragen hebben over
deze werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de gemeente op
nummer 14 0521.

Bekendmakingen
VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

• Kofferbakmarkt in Vledder op iedere 2e zaterdag van de maanden april tot
en met oktober, zaaknummer 182861 Verkeersbesluit: op 8 april, 13 mei, 10
juni, 8 juli, 12 augustus, 9 september en 14 oktober 2017 van 07.00 tot 14.00
uur worden het Lesturgeonplein en de Torenlaan in Vledder voor alle verkeer
afgesloten
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
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

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).

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

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

