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Commissievergadering
De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 14 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.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Informatie van de interim directeur Reestmond over de ontwikkelagenda
werkvoorzieningsschap Reestmond
Verslag van de vergadering van d.d. 17 januari 2017 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Kaderbrief 2018 Reestmond
Kaderbrief 2018 GGD Drenthe
Kaderbrief 2018 IGSD
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 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

Ruimtelijke ordening

BESTEMMINGSPLAN
‘ H A R T VA N F R E D E R I K S O O R D ’

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het besluit ruimtelijke ordening en artikel
3:12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders
kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor het Hart van
Frederiksoord.
Het plangebied van dit bestemmingsplan bestaat uit de voormalige tuinbouwschool met bijbehorende tuinen en het Inforium met naastgelegen
gronden. Globaal genomen wordt het plangebied begrensd door de Majoor
van Swietenlaan aan de noordzijde, de Molenlaan aan de zuidzijde en de Burgemeester Wijnoldyweg aan de westkant. Het zuidoosten van het plangebied
wordt begrensd door de terreinen van de Fruithof. De kolonieboerderij aan de
Majoor van Swietenlaan vormt de noordoostelijke rand van het plangebied.
Het hele plangebied maakt onderdeel uit van het beschermd dorpsgezicht
Frederiksoord - Wilhelminaoord.
In de afgelopen jaren is gewerkt aan een nieuw toekomstperspectief voor het
plangebied.
Dit toekomstperspectief is verwoord in het Kolonieplan. Het Kolonieplan is
opgesteld door de provincie Drenthe, de Maatschappij van Weldadigheid en
de gemeente Westerveld. Het is in juli 2016 vastgesteld.
Het Hart van Frederiksoord speelt in het Kolonieplan een centrale rol. De drie
samen-werkende partijen hebben de ambitie om het gebied bestendig te maken voor de toekomst. ‘Behoud door ontwikkeling’ is daarbij de koers. Dat wil
zeggen zoeken naar economische dragers voor het gebied met respect voor
de aanwezige cultuurhistorische waarden. In het Kolonieplan zijn denkrichtingen geschetst die handvatten geven voor mogelijke economische dragers
passend bij de aard en uitstraling van het gebied.
Belangrijk elementen in het plangebied zijn het omvormen van het Inforium
tot Koloniecentrum en de bestemming Maatschappelijk voor het gebouw van
de voormalige tuinbouwschool.
Kortom het bestemmingsplan is de juridische-planologische basis om de
gebieds-ontwikkeling in het Hart van Frederiksoord mogelijk te maken.
Het voorontwerp-bestemmingsplan is gereed voor inspraak.
Ter inzage: van 9 februari tot 23 maart 2017 in te zien in het gemeentehuis in
Diever en digitaal op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Dinsdag 7 februari 2017
Inloopmiddag en -avond: op dinsdag 14 februari van 13.30 tot 16.00 uur
en op dinsdag 28 februari van 19.30 tot 21.30 uur in museum de
Koloniehof, Koningin Wilhelminalaan 87.
Reactie: gedurende de terinzagetermijn kan een ieder een inspraakreactie
indienen bij het college van burgemeester wethouders, Postbus 50, 7970 AB
Havelte. Wilt u daarbij het volgende zaaknummer vermelden: 186565.
Desgewenst kan gebruik worden gemaakt van een inspraakformulier. Voor
het indienen van een mondelinge reactie dient een afspraak te worden
gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
BEDRIJVENTERREIN OEVERASEWEG

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders
bekend dat met ingang van 9 februari 2017, in het gemeentehuis in Diever
voor een ieder ter inzage ligt: het ontwerpbestemmingsplan
‘Bedrijventerrein Oeveraseweg’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000
BP000000000570-0002 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en
bijlagen. Het ontwerpbestemmingsplan kan tevens worden ingezien via de
website www.ruimtelijkeplannen.nl
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.
Zienswijze: tot en met 22 maart 2017 kan een ieder zijn of haar zienswijze
schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient
geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50,
7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een
afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Grondprijzenbrief
B&W maken bekend dat zij op 17 januari 2017 de grondprijzen voor 2017
hebben vastgesteld. De grondprijzen treden per 1 januari 2017 in werking.
De beleidsregels worden op de gemeentelijke website
www.gemeentewesterveld.nl geplaatst.

Snoeiafval storten
Inwoners van Westerveld kunnen een aantal weken op donderdag- en vrijdagochtend kosteloos snoeiafval (takken) afleveren op het afvalbrengstation
in Havelte. Normaalgesproken moet voor het storten van snoeiafval betaald
worden. Het gaat om de volgende ochtenden:
-donderdag 23 februari en vrijdag 24 februari
-donderdag 2 maart en vrijdag 3 maart
-donderdag 9 maart en vrijdag 10 maart
-donderdag 16 maart en vrijdag 17 maart
-donderdag 23 maart en vrijdag 24 maart
-donderdag 30 maart en vrijdag 31 maart
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).

Woensdag 15 maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen

VO L M AC H T

Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen, bijvoorbeeld
door werk, ziekte of vakantie, kan hij/zij een andere kiezer machtigen dit voor
hem/haar te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt
gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen
stem uitbrengen.
Onderhandse volmacht
Om een machtiging te geven, gebruikt een kiezer het gedeelte van de
stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een ‘onderhandse
volmacht’. De kiezer moet de gegevens invullen en hij/zij en de gemachtigde
moeten beiden tekenen. Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die in dezelfde gemeente woont. Bij het stemmen moet
de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Een volmachtgever die uiteindelijk toch in de gelegenheid is om zelf te gaan
stemmen, kan de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet hij/zij
zijn tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met
deze stempas kan hij stemmen.
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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

Schriftelijke volmacht
Om een schriftelijke volmacht aan te
vragen, stuurt de kiezer een verzoekschrift naar de burgemeester van de
gemeente waar hij op de dag van
kandidaatstelling (30 januari) woonde. Dit verzoekschrift moet uiterlijk
5 dagen voor de verkiezing door
de burgemeester zijn ontvangen.
Het betreffende formulier (model
L 8) waarmee u dat kunt doen kunt
u downloaden op onze site www.
gemeentewesterveld.nl of bel met
ons bureau verkiezingen (14 0521),
waarna het formulier zal worden
toegezonden.
De kiezer en degene die hij machtigt vullen allebei een deel van dit
formulier in en ondertekenen deze.
De gemachtigde hoeft, anders dan
bij een onderhandse volmacht, niet
in dezelfde gemeente te wonen.
Het formulier kan daarna per post
gezonden worden naar de gemeente
Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte of gemaild worden naar: info@
gemeentewesterveld.nl
De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens de
andere kiezer kan stemmen.
Intrekken schriftelijke volmacht
Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een
volmacht schriftelijk is aangevraagd,
wordt de stempas van de volmachtgever namelijk ongeldig verklaard.
Maximaal 2 volmachten
De persoon die wordt gemachtigd
om voor iemand anders te stemmen,
de gemachtigde, mag maximaal 2
volmachten aannemen. Hij kan de
volmachtstem alleen tegelijkertijd
met zijn eigen stem uitbrengen. De
(vervolg op pagina 2)
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Dinsdag 7 februari 2017

gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. ook controleert het stembureau zijn identiteit en stempas
voordat hij mag stemmen.
Ronselen
Het initiatief tot het verlenen van een volmacht ligt bij de kiezer
en niet bij zijn gemachtigde. Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen om hun stempas te
ondertekenen en af te geven). Iemand mag ook niet een kiezer
omkopen door middel van een gift of een belofte of de kiezer
op een andere manier dwingen om een volmacht te geven.

K I E Z E R S PA S

Als een kiezer voor de Tweede Kamerverkiezing in een andere
gemeente zelf wil stemmen dan waar hij/zij woont, kan hij/
zij een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel
Nederland worden gestemd. De kiezer kan uitsluitend met deze
kiezerspas stemmen en hij/zij krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt de kiezer zowel
zijn kiezerspas als een identiteitsdocument aan het stembureau.
Schriftelijke aanvraag
Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5
dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Het betreffende formulier (model K 6) waarmee u dat kunt
doen kunt u downloaden op onze site www.gemeentewesterveld.nl of bel met ons bureau verkiezingen (14 0521), waarna het
formulier zal worden toegezonden. Na invulling en ondertekening kan het formulier per post gezonden worden naar de
gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte of gemaild
worden naar: info@gemeentewesterveld.nl
Heeft de kiezer al een stempas in huis, dan moet deze per post
worden gestuurd naar de gemeente.
Mondelinge aanvraag
Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk
dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur gedaan worden. De kiezer
moet dan wel in persoon naar het gemeentehuis waar hij op de
dag van kandidaatstelling (30 januari) als kiezer staat geregistreerd. Daar toont hij/zij de stempas en vraagt mondeling een
kiezerspas aan.

S T E M B U R E AU S I N W E S T E R V E L D

Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag
stemmen vindt u hieronder een overzicht van de lokaliteiten
waar een stembureau is gevestigd:
1. Zalencentrum Dingspilhuus, Hoofdstraat 88, Diever;
2. Villa Nova, Dorpsstraat 38, Zorgvlied;
3. Dorpshuis Oens Huus, Haarsmastraat 2, Wapse;
4. Ons Dorpshuis, Linthorst Homanstraat 14, Wilhelminaoord;
5. Woonzorgcentrum De Weyert, Weverslaan 1a, Dwingeloo
(ingang Broeklaan);
6. Buurthuis De Gowe, Tolweg 1, Dwingeloo;
7. Landhotel De Börken, Lhee 76, Dwingeloo;
8. Dorpshuis De Veldkei, Veldkamp 77, Havelte;
9. Dorpshuis De Wiekslag, Oude Dijk 57, Wapserveen;
10. Dorpshuis De Vlasbarg’n, Vijverlaan 2, Uffelte;
11. Dorpshuis De Stobbe, Linthorst Homanstraat 22, Darp;
12. De Rand van Havelte, Wandelbosweg 10, Havelte
13. De Tippe, Lesturgeonplein 5, Vledder;
14. Gemeentehuis, Raadhuislaan 1, Diever;
15. ’t Hof van Dwingeloo, Drift 1, Dwingeloo;
16. Brandweerkazerne, Kerkhoflaan 2, Vledder.
Let op: Woonzorgcentrum de Molenhof in Havelte is voor deze
verkiezing niet beschikbaar en wordt vervangen door De Rand
van Havelte.

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot
’s avonds 21.00 uur.
De stemlokalen 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 en 14 zijn toegankelijk voor
mindervaliden.

OV E R I G E I N F O R M AT I E

Registratie van kiesgerechtigdheid
Gemeenten registreren de kiesgerechtigdheid van hun kiezers
in de Basisregistratie personen (BRP). Dit gebeurt automatisch.
Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer is deze registratie niet openbaar. Wel kan iedereen informatie krijgen over
zijn/haar registratie als kiezer.
Stemmen
Om te kunnen stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezing moet kiezers voldoen aan een aantal eisen. Kiesgerechtigden moeten de Nederlandse nationaliteit hebben,
18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
Stempassen thuisbezorgd
Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing
op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een
stempas.
Stempas en identiteitsbewijs meebrengen bij stemmen
Kiezers moeten zich identificeren als zij komen stemmen in het
stembureau. Met een stempas kunnen kiesgerechtigden in elk
stembureau binnen de gemeente stemmen. De kiezer neemt de
stempas mee, samen met een identiteitsbewijs die maximaal 5
jaar verlopen mag zijn.
Vermissing identiteitsdocument
Als een kiezer zijn identiteitsbewijs is verloren, of dit is gestolen, dan kan deze zich in het stemlokaal identificeren aan de
hand van een verklaring van vermissing, in combinatie met een
document van de kiesgerechtigde met diens naam en voorzien
van diens foto (bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart) De
verklaring van vermissing kan men in afschrift meekrijgen zodra
men bij de publieksbalie in het gemeentehuis melding heeft
gedaan van verlies of diefstal van het identiteitsbewijs.
Hulp bij stemmen
Als een kiezer vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig
heeft bij het stemmen, dan kan deze hulp krijgen van een door
zichzelf aangewezen persoon of een lid van het stembureau.
Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking is niet toegestaan volgens de Kieswet. De reden hiervoor is dat, als personen
met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kunnen
stemmen, aangenomen wordt dat zij niet zelfstandig hun wil
kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van
het kiesrecht.
Volmacht verlenen als kiezer niet in staat is te tekenen.
Als een kiesgerechtigde niet in staat is om zelf een handtekening te plaatsen om een volmacht te verlenen, dan kan hij toch
een ander machtigen wanneer op zijn identiteitsbewijs de opmerking, ‘niet in staat tot tekenen’ is opgenomen. Het verlenen
van toestemming door een kiezer aan een andere kiesgerechtigde on namens hem/haar te stemmen, kan in zo’n geval door
middel van zowel een schriftelijke als onderhandse volmacht.

In de wijk Kalterbroeken, aan de rand
van Diever en direct gelegen aan
een ecologische zone en visvijver,
biedt de gemeente een aantal mooie
ruime bouwkavels te koop aan. De
gemeente heeft
- zeven kavels voor de bouw van
vrijstaande woningen (Acht Boerijen
en Kalterbroeken) in de verkoop en
- twee kavels voor de bouw van een
blok twee-onder-een-kapwoningen
(Acht Boerijen).
Deze negen kavels worden op
inschrijving
verkocht. De procedure in het kort:
• inschrijven voor een van de
negen kavels kan tot woensdag
15 februari 2017, 12.00 uur

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Achter ‘t Zaand 4, 7991 NG, bouwen, verbouw
schuur, ontvangstdatum 26-01-2017, zaaknummer 187805
• Dwingeloo, De Vorrelvenen 1, 7991 TP, kappen, 1 abeel en 1
eik, ontvangstdatum 26-01-2017, zaaknummer 187806
• Dwingeloo, Entingheweg 24, 7991 CC, bouwen, gevelwijziging
en interne verbouwing, ontvangstdatum 26-01-2017, zaaknummer 187606
• Dwingeloo, Lhee 3, 7991 PE, kappen, 2 eiken, ontvangstdatum
06-01-2017, zaaknummer 185727
• Dwingeloo, Lheebroek 18, 7991 PL, aanleg, nieuwe uitrit,
ontvangstdatum 27-01-2017, zaaknummer 187882
• Havelterberg, Haarweg 2, 7974 HE, bouwen, ooievaarsnest,
ontvangstdatum 25-01-2017, zaaknummer 187569
• Havelte, Tipakker 7, 7971 AB, bouwen, plaatsen dakkapel
op voordakvlak, ontvangstdatum 25-01-2017, zaaknummer
187542
• Havelte, Veendijk 39, 7971 RP, kappen, 2 populieren,
ontvangstdatum 17-01-2017, zaaknummer 186725
• Nijensleek, Bosschasteeg 4, 8383 EM, aanleg, 2 vogelbosjes,
ontvangstdatum 23-01-2017, zaaknummer 187263
• Nijensleek, Schoolweg 7, 8383 El, bouwen, woning en aanleg
uitrit, ontvangstdatum 27-01-2017, zaaknummer 187921
Ontwerpvergunning
• Havelte, Overcingelaan 2, 7971 RC, ontwerpbesluit verbouwen
en restaureren van het onder nummer 489888 in het rijksmonumentenregister ingeschreven rijksmonument, nieuwbouw
tuinhuisje in beschermd dorpsgezicht, ontvangstdatum 3
november 2016, zaaknummer 180765.

Verleend regulier
• Diever, Doldersummerweg 6, 7981 LB, kappen 6 eiken,
verzenddatum 07-02-2017, zaaknummer 185065
• Dwingeloo, Brink 36, 7991 CJ, bouwen, handelen in strijd
regels ruimtelijke ordening carport/berging, verzenddatum
07-02-2017, zaaknummer 183503
• Frederiksoord, Vaartweg 24f, 8382 EB, bouwen, koloniewoning,
verzenddatum 07-02-2017, zaaknummer 196724
• Nijensleek, Hoofdweg 52a, 8383 EH, kappen 3 bomen,
verzenddatum 07 -02-2017, 185425
• Uffelte, Looweg/van der Sluisweg, aanleg, verspreiden zand/
bagger op aanliggende percelen, verzenddatum 07-02-2017,
zaaknummer 184071
• Wilhelminaoord, MA van Naamen van Eemneslaan 3b, 8384
EA, bouwen, koloniewoning, verzenddatum 31-01-2017, zaaknummer 186323
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
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

Kandidatenlijst
Begin maart wordt op elk huisadres een kandidatenlijst bezorgd
waarop alle deelnemende partijen en kandidaten staan
aangegeven.

Negen bouwkavels Kalterbroeken te koop
• wanneer er meerdere inschrijvingen
zijn voor dezelfde kavel wordt er
geloot
• op 22 februari 2017, 15.00 uur is de
loting, uitgevoerd door de notaris
(voor zover van toepassing)
• uiterlijk 28 februari 2017 is de
definitieve uitslag van de loting aan
inschrijvers
(NB. wanneer u inschrijft op een van
de kavels hoeft u niet te wachten tot
exact 15 februari 2017, 12.00 uur. Het
document kunt u ook al eerder bij de
notaris brengen)
Meer informatie over de kavels en
de verkoopprocedure staat in de
brochure ‘Wonen in Kalterbroeken

Diever - Verkoop negen bouwkavels
in Kalterbroeken Diever’ op
www.gemeentewesterveld.nl/
aangeboden
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Kavelgrootte en prijzen
Kavelnr.

Oppervlakte

Type woning

Prijs excl. BTW

1

638 m²

Vrijstaand

€ 99.750,-

2

600 m²

Vrijstaand

€ 95.000,-

3

800 m²

Vrijstaand

€ 118.750,-

4

791 m²

Vrijstaand

€ 117.850,-

5

371 m²

Twee-onder-1-kap

€ 57.505,-

6

381 m²

Twee-onder-1-kap

€ 59.055,-

7

907 m²

Vrijstaand

€ 129.450,-

8

849 m²

Vrijstaand

€ 123.650,-

9

856 m²

Vrijstaand

€ 124.350,-

