Informatierubriek

Commissievergaderingen
F YS I E K D O M E I N E N M I D D E L E N

De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 9
januari 2018, om 20.00 uur in de raadzaal.
De agenda van deze avond ziet er als volgt uit:
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 raadscommissievergadering van
4 december 2017 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Consultatie commissie over opzet Nota Verbonden Partijen
Evaluatierapport ambtelijke samenwerking
Voorstel (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen De Stouwe 9 te Wittelte
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
Informatie van het college over verbonden partijen
Sluiting

Dinsdag 2 januari 2018

Kennisgeving voorbereiding
bestemmingsplan en voorontwerpbestemmingsplan
‘Kalterbroeken 2017’
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 het bestemmingsplan ‘Kalterbroeken 2017’ hebben voorbereid.
Het bestemmingsplan, met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.0000
BP000000000576-0001, heeft betrekking op het uitbreidingsplan Kalterbroeken. Het plangebied ligt globaal tussen de Ten Darperweg, Kalteren en de
agrarische en natuurgronden ten westen van de kern Diever. Uitgangspunt
voor de (gerealiseerde) 1e fase is consolidatie van de bestaande situatie. Voor
de 2e fase is het concept ‘Natuurlijk wonen in Kalterbroeken’ ontwikkeld.
Dit concept kenmerkt zich door een robuust groen casco dat voorziet in een
natuurlijke overgang van de woonwijk naar de natuurzone/buitengebied. Binnen dat casco zijn gebieden gesitueerd die bouwmogelijkheden bieden voor
diverse woonmilieus.

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 maandag 8 januari a.s. vóór 12:00 uur 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

Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure
gebracht te worden.
Ter inzage: het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 4 januari tot en met
14 februari 2018 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in Diever. Het
voorontwerpbestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak: vanaf 4 januari tot en met 14 februari 2018 kan een ieder schriftelijk
of mondeling een inspraakreactie indienen. Schriftelijke reacties worden gericht aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB
Havelte. Graag het zaaknummer 211520 bij correspondentie vermelden. Voor
het indienen van een mondelinge reactie kan een afspraak gemaakt worden
via telefoonnummer 14 0521.

SOCIAAL DOMEIN

Verleend regulier
• Havelte, Hofweg 25, 7971 BK, aanleg 2e inrit, verzenddatum 02-01-2018,
zaaknummer 211405
• Vledder, ter hoogte van Wilderapels 9, 8381 CH, kap 1 eik, verzenddatum
02-01-2018, zaaknummer 208275

De commissie Sociaal Domein van 16 januari 2018 komt te vervallen.

Nieuwjaarsreceptie
De gemeente Westerveld opent op
woensdag 17 januari 2018 om 19.30 uur
de deuren van het gemeentehuis
voor een nieuwjaarsbijeenkomst
(inclusief uitreiking van de prijs ‘Talent van Westerveld’) voor:
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.

Inloopmiddag: op dinsdag 9 januari 2018 van 14.00 tot 16.00 uur, in het
gemeentehuis.
Inloopavond: op dinsdag 16 januari 2018 van 19.30 tot 21.30 uur, in het
gemeentehuis

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
9 en 23 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

Bekendmakingen
MELDINGEN

Milieumelding
• Darp, Ruiterweg 6, 7973 JT Darp, melding Activiteitenbesluit milieubeheer
voor het oprichten van een paardenhouderij, ontvangstdatum 02-01-2017,
zaaknummer 212516

OMGEVINGSVERGUNNING

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
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

Sociaal
ombudsvrouw
Gemeente Westerveld heeft mevrouw Jozien Schrale aangesteld
als sociaal ombudsvrouw voor de
gemeente. Ervaart u een probleem in
de uitvoering van de nieuwe zorgtaken of is uw vraag door de gemeente
onvoldoende beantwoord dan kunt
u contact opnemen met mevrouw
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 rechtstreeks contact opnemen
met de sociaal ombudsvrouw via
ombudsvrouw@gemeentewesterveld.nl. Zij zal met u een afspraak
maken voor een gesprek in het
gemeentehuis in Diever of voor een
huisbezoek.

Kortom: voor alle Westervelders

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

