Informatierubriek

Dinsdag 3 januari 2017

Commissievergadering

Nieuwjaarsreceptie

De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag
10 januari 2017, om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze
vergadering is:

De gemeente Westerveld opent op
woensdag 18 januari 2017 om 19.30 uur
de deuren van het gemeentehuis
voor een nieuwjaarsbijeenkomst
(inclusief uitreiking van de prijs ‘Talent van Westerveld’) voor:

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

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragen halfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergaderingen van
6 december 2016
Rondvraag
Voorstel uitgebreide actualisatie Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan ‘Schoolweg 7 Nijensleek’
Voorstel tot vaststellen financiële verordening gemeente Westerveld 2017
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouder
Informatie over verbonden partijen
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 webcast
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

Informatieavond
KWALITEITSIMPULS ‘DORPSKERN’ DIEVER

Op maandag 16 januari 2017 is er in het Dingspilhuus in Diever een informatieavond over het project kwaliteitsimpuls ‘dorpskern’ Diever. De avond begint
om 19.30 uur. Inwoners van Diever worden tijdens deze informatieavond
geïnformeerd over het project en krijgen de gelegenheid om mee te praten
over de plannen.
Het doel is te komen tot een herinrichtingsplan voor Diever, dat door inwoners zelf is opgesteld en breed wordt gedragen. Gemeente Westerveld wil de
inwoners van Diever daarom vanaf het begin betrekken bij het project en een
werkgroep in het leven roepen. Deze werkgroep is gedurende het gehele project betrokken en denkt mee over on der andere de planvorming, voorbereiding en uitvoering. Dorpsgemeenschap Diever, historische vereniging Diever
en de ondernemersvereniging hebben al aangeven zitting te willen nemen in
deze werkgroep.
De gemeenteraad heeft in 2016 een krediet beschikbaar gesteld voor een
kwaliteitsimpuls in de dorpskern van Diever, om de kwaliteit van de openbare
ruimte in het dorp te verbeteren en op onderdelen te herinrichten.

Afvalkalender 2017
De afvalkalender van ROVA voor 2017 is online beschikbaar.
Op www.rova.nl/afvalkalender kunt u per adres zien, op welke dag de huisvuilcontainer geleegd wordt én welke container: groen, grijs of oranje.
Wilt u de afvalkalender printen? Nadat u uw postcode en huisnummer
ingevoerd heeft komt u in een scherm met links een groen vlak met:
‘download hier uw afvalkalender’. Het pdf-bestand dat u downloadt kunt u
vervolgens printen.
Naast de afvalkalender per adres op de website www.rova.nl/afvalkalender,
is er ook de gratis ROVA-app. Deze vindt u bijvoorbeeld in de Play Store en
iTunes Apple Store.
Voor vragen over afvalinzameling, de afvalkalender en de ROVA-app kunt
u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum via www.rova.nl/
contact en telefoonnummer 038 - 427 37 77.

oude en jonge Westervelders, studenten, werkgevers, werknemers,
zzp’ers, mensen in between jobs, pensionado’s,
inwoners die geboren en getogen zijn op Westervelds grondgebied,
‘nieuwe’ inwoners, inwoners die hun talent al hebben ontdekt
en inwoners die hun talent nog zullen ontdekken,
leden en bestuursleden van verenigingen,
inwoners die de krachten bundelen in eigen dorp
en al die andere Westervelders
Kortom: voor alle Westervelders

Aanpassing
openingstijden IGSD-loket
Met ingang van 10 januari 2017 is het IGSD-loket in het gemeentehuis ook
geopend op dinsdagen. De openingstijden van het IGSD-loket in het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Geslotenverklaring
De Vennen
B&W van Westerveld maken bekend dat ze besloten hebben om het wegvak
De Vennen op maandag t/m vrijdag van 07:00 – 09:00 uur af te sluiten voor
doorgaand gemotoriseerd verkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer
(Lheebroek) en agrarisch verkeer.

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
10 januari en 24 januari 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

De geslotenverklaring zal gerealiseerd worden door het plaatsen van de borden C12 en onderborden met “uitgezonderd bestemmingsverkeer
(Lheebroek) en“ van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990.
De benodigde bebording zal vanwege de urgentie op korte termijn geplaatst
worden.

Inzage: de stukken liggen met ingang van woensdag 4 januari 2017 zes
weken ter inzage in het gemeentehuis in Diever.

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

Beroep
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren
een zienswijze in te dienen, kunnen binnen zes weken na publicatie van het
besluit (t/m 15 februari 2017) hiertegen een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank, Sector bestuursrecht, Postbus 30009, 9400 AB Assen.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking.
In spoedeisende gevallen kan bij de Rechtbank een voorlopige voorziening
worden aangevraagd

Verleend regulier
• Wateren, Wateren 10, 8438 SB, bouwen, verbouwen woonboerderij,
verzenddatum 03-01-2017, zaaknummer 18199
Verleend
• Collectieve festiviteit Oud en nieuwviering bij D.V.S.V. Darp, zaaknummer 181926
• Collectieve festiviteit Oud en nieuwviering bij ‘t Knooppunt te Havelte,
zaaknummer 184457

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan zijn de wegen De Vennen,
Lheebroek, Lheebroekerweg en de Mussels aangewezen als erftoegangswegen. Het doorgaande verkeer heeft hier geen prioriteit.

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, Schierbosweg 7, 7973 JG, bouwen, nieuwe woning, ontvangstdatum
20-12-2016, zaaknummer 184405
• Dwingeloo, Lhee 80, 7991 PJ, bouwen, plaatsen zonnepanelen in het veld,
ontvangstdatum 19-12-2016, zaaknummer 184305
• Havelte, Dreeslaan 1a, 7971 CH, bouwen, dakopbouw achterhuis, ontvangstdatum 20-12-2016, zaaknummer 184347
• Nijensleek, Hoofdweg 14, 8383 EG, bouwen, serre en werktuigenberging,
ontvangstdatum 21-12-2016, zaaknummer 184505
• Uffelte, Ruinerwoldseweg 5, 7975 PD, bouwen, hooischuur, ontvangstdatum
21-12-2016, zaaknummer 184507
• Vledder, ‘t Beusje 25, 8381 CZ, bouwen, dakopbouw garage, ontvangstdatum
21-12-2016, zaaknummer 184434
• Wittelte, Rijksweg 66, 7986 PD, bouwen, vervangen riet door pannen
schuurgedeelte, ontvangstdatum 19-12-2016, zaaknummer 184307

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

