Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 16 mei 2017,
om 19.15 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:
1. Opening
2. Informatieverstrekking college: Open monumentendag
Pauze
20.00 uur
3. Vaststellen agenda en vergaderorde
4. Vragen halfuur voor inwoners
5. Verslagen van de vergadering van d.d. 11 april 2017 + toezeggingenlijst
6. Rondvraag
7. Raadsvoorstel: Realisatie dorpshuisfunctie en sportaccommodatie bij
Stad & Esch Diever
8. Raadsvoorstel: Aanpassing Verordening maatschappelijk welzijn 2018
9. Ingekomen stukken en mededelingen
10. Informatie van het college van burgemeester en wethouders
11. Informatie over verbonden partijen
12. 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

Aangepaste openingstijden
en afvalinzameling
Op vrijdag 12 mei 2017 is het gemeentehuis in Diever gesloten. Het afvalbrengstation in Havelte is wel gewoon geopend van 12.30 tot 16.00 uur.
Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei 2017, zijn het gemeentehuis in Diever
en het afvalbrengstation in Havelte gesloten.
De route voor het legen van de oranje container is verplaatst van donderdag
25 mei naar zaterdag 27 mei. Voor meer informatie over ophaalroutes en –
data: zie www.rova.nl/afvalkalender of download de ROVA app.

Subsidie voor
evenementen aanvragen
Tot 15 oktober 2017 kunnen organisaties subsidie aanvragen voor evenementen die in 2018 plaatsvinden. Het totale budget van de ‘Stimulering Meerdaagse Toeristische Evenementen’ is in 2018 € 30.000,-. De subsidieregeling is ten
opzichte van de start in 2016 verruimd. Was er in 2016 in totaal € 15.000,beschikbaar, in 2017 en 2018 kan de gemeente ieder jaar maximaal € 30.000,aan subsidies toekennen. Aanvankelijk was de subsidie alleen voor meerdaagse evenementen, maar nu komen ook ‘eendaagse evenementen met
meerdaagse uitstraling’ in aanmerking voor subsidie.
Een ‘eendaags evenement met meerdaagse uitstraling’ is bijvoorbeeld een
internationale wedstrijd of (inter)nationaal kampioenschap: de evenementenorganisatie, deelnemers, juryleden en liefhebbers verblijven rond de
wedstrijddag meerdere dagen in de directe omgeving. De subsidieregeling
‘Stimulering Meerdaagse Toeristische Evenementen’ heeft namelijk als doel:
het aantal overnachtingen en de bestedingen in de gemeente Westerveld
verhogen.
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Subsidie aanvragen
Organisaties die in 2018 voor een subsidiebijdrage in aanmerking willen
komen kunnen hun plannen en begroting voor 15 oktober 2017 indienen
bij de gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte en
info@gemeentewesterveld.nl. Op de website www.gemeentewesterveld.nl
is een aanvraagformulier te downloaden als leidraad voor de aanvraag.

Dorpshuisfuntie en sportaccommodatie Stad & Esch
Op dinsdag 16 mei 2017 wordt het voorstel van het college van burgemeester
en wethouders voor een nieuwe dorpshuis- en sportaccommodatie bij Stad
& Esch behandeld in de commissie Sociaal Domein. Het college gaat voor het
totaalplaatje bij Stad & Esch: een accommodatie met een ontmoetingsruimte
voor sociaal-culturele activiteiten, een theaterzaal en een nieuwe sportzaal.
Dat heeft het college op dinsdag 2 mei 2017 besloten.
Hiermee geeft het college invulling aan de opdracht van de gemeenteraad
om zowel dorpshuis- als sportfunctie mee te nemen in de nieuwe accommodatie. In het voorstel van het college krijgt de nieuwe accommodatie een
ontmoetingsruimte, vier kleedkamers, een bergingsruimte voor alle sportattributen en een nieuwe sportzaal.
Het is de bedoeling om in deze nieuwe sportzaal, in het kader van bewegingsonderwijs, uitdagingen te bieden aan leerlingen van het basisonderwijs en
het voortgezet onderwijs om bewegen en een gezonde leefstijl te stimuleren.
De nieuwe sportzaal heeft een afmeting van 420 m2. Een zaal die qua ruimte
gelijkwaardig is aan de huidige sportzaal in het Dingspilhuus. Uit diverse gesprekken van gemeente en Stad & Esch met gebruikers van de huidige sportzaal, blijkt dat de meeste verenigingen hiermee uit de voeten kunnen. Bovendien past een sportzaal met deze afmetingen in het bestaande bouwvlak,
voldoet het college hiermee ruim aan haar wettelijke taak om bewegingsonderwijs mogelijk te maken en blijven de realisatiekosten zo dicht mogelijk bij
het oorspronkelijke krediet van € 1,2 miljoen, dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast biedt de locatie bij scholengemeenschap Stad
& Esch de mogelijkheid om de koppeling te maken met de school, het theater
dat in de huidige gymzaal bij school komt en de sportvelden.
Gemeenteraad
Na behandeling van het voorstel in de commissie Sociaal Domein zal de
gemeenteraad op dinsdag 30 mei 2017 een besluit nemen over het voorstel.
Mocht de gemeenteraad positief besluiten, dan komt er nog voor de zomervakantie een bijeenkomst waarop het voorlopig ontwerp van de nieuwe
accommodatie bij Stad & Esch wordt gepresenteerd aan de gebruikers van het
huidige Dingspilhuus en de inwoners van Diever.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• 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
• Keramiekmarkt op de Brink in Dwingeloo op 25 mei 2017, zaaknummer
190191. Verkeersbesluit: op woensdag 24 mei vanaf 18.00 uur tot en met donderdag 25 mei 2017 tot 19.00 uur wordt de Brink (deel tussen nummer 8 tot
15), de Schuine Brinkweg en de Brink (tussen Moleneinde en Drift) in beide
richtingen afgesloten voor alle verkeer, en worden er parkeerverboden op
de Brink (gedeelte voor voormalig gemeentehuis en gedeelte voor de AH),
Entingheweg, Bruges, de Steegde en Moleneinde ingesteld
• Drents-Friese Woud wandelvierdaagse door Stichting Sport Promotie Diever
van 25 tot en met 28 mei 2017, zaaknummer 185329
• Wielerronde van Dwingeloo, wielrenver. De Peddelaars op 7 mei 2017, zaaknummer 194783. Verkeersbesluit: op zondag 7 mei 2017 van 9.30 tot 17.00
uur worden de volgende wegen in Dwingeloo afgesloten voor alle verkeer:
- Brink/Heuvelenweg tussen Kerkpad/Steegde en Poolweg
- Poolweg tussen Heuvelenweg en Esweg
- Esweg tussen Poolweg en Drift
- Drift tussen Esweg en Brink/Heuvelenweg
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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
16 en 30 mei 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

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

MELDING

• Jaarmarkt van Vledder door Organisatiebureau Thomas09 op Lesturgeonplein en Dorpsstraat in Vledder op 7 mei 2017, zaaknummer 188634 Verkeersbesluit: op 7 mei 2017 van 12.00 uur tot 18.00 uur wordt het Lesturgeonplein
en de Dorpsstraat tot de kruising Kerkhoflaan in Vledder voor alle verkeer
afgesloten
Verleend
• Huis-aan-huisactie t.b.v. dorpsfeest Wapserveen van 15 tot en met 19 mei
2017 in Wapserveen, zaaknummer 186721

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

(vervolg op pagina 2)

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

Aangevraagd regulier
• Diever, Hezenes 2, 7981 LC, bouwen, vervangen kozijn,
ontvangstdatum 20-04-2017, zaaknummer 198731
• Doldersum, Boylerstraat 12, chalet 13, 8386 XE, kappen, 1 eik,
ontvangstdatum 25-04-2017, zaaknummer 198902
• Dwingeloo, De Vorrelvenen 11, 7991 TP, bouwen, beheerderswoning, ontvangstdatum 12-04-2017, zaaknummer 197061
• Dwingeloo, Lhee 10, 7991 PE, bouwen, intern verbouwen
woonboerderij toevoegen 2 woningen, ontvangstdatum
26-04-2017, zaaknummer 199011
• Dwingeloo, Westeinde 9, 7991 RS, bouwen, vergroten ligboxenstal, ontvangstdatum 20-04-2017, zaaknummer 198647
• Dwingeloo, Westeinde 41, 7991 RT, handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening, wijzigen gebruik van Wonen+ B&B
naar Wonen+2 recreatie-appartementen, ontvangstdatum
30-03-2017, zaaknummer 194006
• Havelte, Egginklaan 18, 7971 CA, bouwen, plaatsen nieuw
kozijn, ontvangstdatum 20-04-2017, zaaknummer 198723
• Nijensleek, Moersbergererven 8, 8383 EA, vergroten
bedrijfspand, ontvangstdatum 21-04-2017, zaaknummer
181402
• Uffelte, De Goorn 38, 7975 BT, bouwen, kap op garage,
ontvangstdatum 24-04-2017, zaaknummer 198856
• Uffelte, Westeinde 5, 7975 RK, bouwen, vervangen rieten kap
en ophogen nok, ontvangstdatum 23-04-2017, zaaknummer
198810

• Vledder, Van Royenlaan 6, 8381 BP, bouwen, wijzigen kozijnen
voorgevel en isoleren dak, ontvangstdatum 24-04-2017,
zaaknummer 198880
Verleend
• Dieverbrug, Dieversluis, bouwen, 3 steunmasten tbv Wifi
havengebied en passantenhaven, 7991 RM, verzenddatum
09-05-2017, zaaknummer 193541
Verleend regulier
• Diever, Westerdrift 5, 7981 LS, bouwen, nieuwbouw woonhuis,
verzenddatum 09-05-2017, zaaknummer 190105
• Diever, t.h.v. van Royenstraat 8, 7981 CC, kap 1 eik, verzenddatum 09-05-2017, zaaknummer 191664
• Diever, Brinkstraat 14, 7981 BD, kap 1 beuk, verzenddatum
09-05-2017, zaaknummer 192884
• Diever, t.h.v. Kalteren 2, 7981 LR, kap 1 beuk, verzenddatum
02-05-2017, zaaknummer 190723
• Dwingeloo, Noorderpad 2, 7991 EM, bouwen, woning met
bijgebouw en aanleg uitweg, verzenddatum 03-04-2017,
zaaknummer 194364
• Havelte, Dennenlaan 31, 7971 AN, kap 1 berk, verzenddatum
09-05-2017, zaaknummer 193067
• Nijensleek, Bosschasteeg 4, 8383 EM, aanleggen twee vogelbosjes, verzenddatum 28-04-2017, zaaknummer 187263
• Nijensleek, Hoofdweg 22, 8383 EG, bouwen en afwijken
bestemmingsplan, aanpassen inrichting tbv kantoor, verzenddatum 26-04-2017, zaaknummer 196201

• Oude Willem, Tilgrupweg 49, 8439 SR, bouwen, vergroten
vakantiewoning, verzenddatum 26-04-2017, zaaknummer
192678
• Uffelte, Egginkstraat 21, 7975 PH, kappen 4 eiken, verzenddatum 02-05-2017, zaaknummer 190807
• Uffelte, Schoolstraat 42, 7975 AC, kap 1 kastanje, verzenddatum 09-05-2017, zaaknummer 191406
• Vledderveen, Meester Hoekstrastraat 10, 8385 GD, bouwen,
uitbreiden hoofdgebouw, verzenddatum 07-03-2017, zaaknummer 191761
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan 61, 8384
EC, bouwen, uitbouw woning, verzenddatum 02-05-2017,
zaaknummer 189781
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

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

