Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 14 maart 2017,
om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Verslag van de vergadering van d.d. 14 februari 2017 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouder
Informatie over verbonden partijen
Agendavoorstel Gemeentebelangen Westerveld: Armoedebeleid
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 via
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

Snoeiafval en compost

Dinsdag 7 maart 2017
inzichten is rekening gehouden. De plangrens is globaal als volgt:
- de noordelijke grens van het plan is de Lheedermade/N855;
- het bestaande bedrijventerrein en de woonwijk De Valderse vormen de
oostgrens;
- de uiterste westgrens wordt bepaald door het sportveldencomplex
De Hulsebosch;
- de Esweg is de zuidgrens.

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

Ter inzage: van 9 maart tot 20 april 2017 in het gemeentehuis in Diever en
digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inloopmiddag en - avond: op donderdag 23 maart van 13.30 tot 16.00 uur
en op donderdag 6 april van 19.30 tot 21.30 uur. Deze inloopbijeenkomsten
zijn in Cultureel centrum Over Entinghe, Entingheweg 13 in Dwingeloo
Reactie: gedurende de terinzagetermijn kan een ieder een inspraakreactie
indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 7970
AB Havelte. Wilt u daarbij het volgende zaaknummer vermelden: 186563.
Voor een schriftelijk inspraakreactie kunt u gebruik maken van een inspraakformulier. Voor het indienen van een mondelinge reactie dient een afspraak
te worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
7 en 21 maart tot 19.00 uur

Gezocht: leden adviesraad
Sociaal Domein
Gemeente Westerveld is op zoek naar leden voor een nieuwe adviesraad
Sociaal Domein. Bent u inwoner van de gemeente Westerveld, heeft u
interesse in zorg en ondersteuning en bent u betrokken bij Westerveld?
Dan zoeken wij u! De adviesraad Sociaal Domein Westerveld geeft gevraagd
en ongevraagd advies aan het college over voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen het Sociaal Domein, gericht op de
Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Meer weten
Inwoners die geïnteresseerd zijn en meer willen weten kunnen contact opnemen met Margret Kloppenborg via telefoonnummer 0521 345447. Voor meer
informatie over de procedure neemt u contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 0521. Solliciteren kan tot 16 maart 2017 door een brief of e-mail
met motivatie en CV te sturen naar: Gemeente Westerveld, ter attentie van
mevrouw Van Nuil, Postbus 50, 7970 AB Havelte, of per e-mail aan:
info@gemeentewesterveld.nl onder vermelding van ‘sollicitatie adviesraad
sociaal domein’. De gesprekken zijn tussen 27 en 31 maart 2017.
Meer informatie over zorg en ondersteuning staat op
www.gemeentewesterveld.nl/zorgenondersteuning

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

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 nog de volgende ochtenden: 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).

Aangevraagd regulier
• Havelterberg, Haarweg 2, 7974 HE, bouwen, verrijdbare overkapping i.v.m.
welzijn paarden, ontvangstdatum 22-02-2017, zaaknummer 190721
• Diever, Kalteren thv 2, 7981 LR, kappen, 1 beuk, ontvangstdatum 23-02-2017,
zaaknummer 190723
• Diever, Hoofdstraat 38, 7981 AB, bouwen, deur plaatsen oostgevel
werkplaats, ontvangstdatum 21-02-2017, zaaknummer 190278
• Dwingeloo, Honingvlaken 4, 7991 RW, kappen, 6 eiken, ontvangstdatum
20-02-2017, zaaknummer 190218
• Uffelte, Egginkstraat 21, 7975 PH, kappen, 4 eiken, ontvangstdatum
26-02-2017, zaaknummer 190807

G R AT I S C O M P O S T

Verleend regulier
• Dwingeloo, Westeinde 41, 7991 RT, bouwen, verbouwen woning,
verzenddatum 02-03-2017, zaaknummer 189101

De gemeente doet weer mee aan de landelijke compostactie. Dit betekent
dat ieder huishouden in Westerveld gratis compost kan ophalen. Voor ieder
huishouden is maximaal 1 shovelbak vol compost beschikbaar. Inwoners kunnen de gratis compost ophalen bij het afvalbrengstation aan de Oeveraseweg
19 in Havelte op:
- vrijdagmiddag 24 maart 2017 tussen 12.30 uur en 16.00 uur en
zaterdagochtend 25 maart 2017 tussen 8.30 uur en 12.00 uur.
Spelregels: de gratis compost kan alleen gehaald worden wanneer men in bezit is van een toegangspas van het afvalbrengstation van gemeente Westerveld. Per auto (met aanhangwagen) één toegangspas. Ook geldt: op = op.

Bestemmingsplan
‘Dwingeloo’
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 de kern
Dwingeloo. Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op de
bebouwde kom van Dwingeloo en voorziet in de vervanging, actualisatie en
digitalisering van 7 geldende bestemmingsplannen uit de periode 20062014. Het doel is eveneens te komen tot een meer uniforme planregeling
t.o.v. andere actuele bestemmingplannen. Uitgangspunt voor het toekomstig
bestemmingsplan is consolidatie van de bestaande situatie. Geactualiseerd is
hetgeen verouderd is. Met verleende vrijstellingen/ontheffingen en nieuwe

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
Wijziging omgevingsvergunning, artikel 6.19 Algemene
wet bestuursrecht
Op 19 juli 2016 (verzonden 2 augustus 2016) heeft het college een omgevingsvergunning uitgebreid verleend aan Voesten-Kamp b.v. voor de uitbreiding
van het varkensbedrijf aan Polderweg 1 in Nijensleek (zaaknummer. 146220).
Tegen dit besluit zijn twee beroepschriften ingediend. De inhoud van de
ingediende beroepen hebben aanleiding gegeven de omgevingsvergunning
op twee punten aan te passen. Dit is mogelijk tijdens de beroepsprocedure
via artikel 6.19 Awb. Het college heeft ter verbetering van het besluit en tegemoetkomend aan beide beroepschriften het besluit van 19 juli 2016 als volgt
te wijzigen. Ter verbetering van de milieusituatie en tegemoetkomend aan de beroepschriften
worden twee milieuvoorschriften toegevoegd ten aanzien van de te plaatsen
ventilatoren. De voorwaarden ten aanzien van dat het vrachtverkeer/bouwverkeer uitsluitend via de Polderweg verloopt, vervallen. Voor het overige
blijft het oorspronkelijke besluit van 19 juli 2016 in stand.

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

Tentoonstelling
In de publiekshal van het
gemeentehuis exposeren

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.

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

