Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 6
februari a.s., 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.
14.
15.
16.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering van
9 januari 2018 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Voorstel vaststelling Woonvisie 2017-2025
Voorstel bouwplan verbouw voormalige mandenmakerij tot 13 woonappartementen aan Koningin Wilhelminalaan 20-22 in Wilhelminaoord
Voorstel vaststelling bestemmingsplan Ruinerwoldseweg 4 te Uffelte
Voorstel invoering Omgevingswet
Voorstel verklaring van geen bedenkingen De Zandroos Kalterbroeken
Voorstel Visie ‘BrinQ Westerveld’
Voorstel omgevingsvergunning Boermarke nabij Lheebroek 18 Dwingeloo ontwerp verklaring van geen bedenkingen
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
Informatie van het college 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
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

Week van het geld
In de week van 12 tot en met 16 maart is de Week van het geld. Het thema
van deze week is: Wanneer ben je rijk? Tijdens deze week worden in het hele
land gastlessen gegeven over omgaan met geld en worden tal van andere
activiteiten georganiseerd. Zo wordt in de gemeente Westerveld bijvoorbeeld
op 15 maart een theatervoorstelling georganiseerd door de Gemeentelijke
Kredietbank (GKB), voor leerlingen van groep 7 en 8.
Win een event voor jouw klas
Lijkt het je leuk om een klassenactiviteit te organiseren? Doe dan mee met
de wedstrijd: Wanneer ben je rijk? Laat het zien in een vlog over de praktijk!
En win een tof event voor de hele klas! De winnaars van vorig jaar wonnen
bijvoorbeeld een dagje klimbos. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens
de theatervoorstelling van de GKB op 15 maart.
Hoe doe je mee? Om kans te maken op een event voor je klas, maak je een
vlog van maximaal 2 minuten waarin je laat zien wanneer je rijk bent. De leukste, meest creatieve vlog krijgt € 250,- om een tof event te organiseren voor je
klas. Zet je inzending op YouTube en stuur de link voor 1 maart naar
info@gemeentewesterveld.nl
Meer weten? Bel of mail de gemeente Westerveld via telefoonnummer
14 0521 of e-mailadres info@gemeentewesterveld.nl

Van Da’s Mooi naar
De Westervelder
Met ingang van februari 2018 plaatst gemeente Westerveld deze wekelijkse
pagina met publicaties, in huis-aan-huisblad De Westervelder. Het blad ‘Da’s
Mooi’ houdt op te bestaan. Met de verandering van ‘de titel’, verandert ook de
dag waarop onze publicaties straks verschijnen. Da’s Mooi komt op dinsdag
uit en De Westervelder op woensdag. De pdf van deze pagina staat voortaan

Dinsdag 30 januari 2018
(voor wie de pagina bijvoorbeeld wil downloaden) op woensdagochtend op
onze website. De opmaak van deze pagina blijft hetzelfde, dus u herkent ‘m
straks direct wanneer u De Westervelder openslaat.

Gemeenteraadsverkiezing
2018

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
6 en 20 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.

Z I T T I N G VA N H E T C E N T R A A L S T E M B U R E AU I N ZAKE BESLISSING GELDIGHEID INGELEVERDE
K A N D I DAT E N L I J S T E N E N N U M M E R I N G

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart
2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt,
ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 9
februari 2018 om 16:00 uur, in het gemeentehuis in Diever in een openbare
zitting zal beslissen over:
o de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
o het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
o het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke
groepering en
o de nummering van de geldig verklaarde lijsten.
Diever, dinsdag 30 januari 2018

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 voorzitter voornoemd,
H. Jager

Bekendmakingen
MILIEUMELDING

• Uffelte, Rijksweg 28a, 7975 RT, melding Activiteitenbesluit voor het uitbreiden van een inrichting met een opslagloods, ontvangstdatum 12-01-2018,
zaaknummer 214014

OMGEVINGSVERGUNNING

Van rechtswege verleend
• Uffelte, Rijksweg 29, 7975 RT, kappen van 2 eiken, ontvangstdatum
16-11-2017, zaaknummer 210053
Verleend regulier
• Darp, thv Busselterweg 3 tot 25, 7973 KP, kappen 5 eiken en 3 berken,
verzenddatum 23-01-2018, zaaknummer 208289
• Darp, thv Paardeweide 1, 7973 KS, kappen 27 essen, verzenddatum
23-01-2018, zaaknummer 208311
• Dwingeloo, Poolweg, aanleg fietspad tussen Leeuweriksveld en Ruitenkoelweg, verzenddatum 30-01-2018, zaaknummer 208568
• Dwingeloo, Valderseweg - N 855, sectie M, nr. 47 en 2126, aanleg rotonde,
verzenddatum 23-01-2018, zaaknummer 211716
• Havelte, ter hoogte van Eursingerlaan 2, 7971 RE, kappen 1 eik en 2 beuken,
verzenddatum 25-01-2018, zaaknummer 208294
• Havelte, ter hoogte van Havelter Schapendrift 15, 7971 BA, kappen 3 populieren en 1 grove den, verzenddatum 25-01-2018, zaaknummer 208307
• Havelte, ter hoogte van Lokweg 3, 7971 RM, kappen 5 eiken, verzendatum
25-01-2108, zaaknummer 208287
• Havelte, ter hoogte van Meenteweg 3, 7971 RZ, kappen 1 eik, verzenddatum
25-01-2018, zaaknummer 208288
• Havelte, ter hoogte van Van Helomaweg 1, 7971 PW, kappen 3 Amerikaanse
eiken, verzenddatum 25-01-2018, zaaknummer 208300
• Havelte, ter hoogte van Veendijk 7, 7971 RN, kappen 2 eiken, verzenddatum
23-01-2018, zaaknummer 208284
• Havelte, ter hoogte van Veendijk 8, 7971 RR, kappen 1 eik, verzenddatum
25-01-2018, zaaknummer 208290
• Wateren, Wateren 15, 8438 SB, plaatsen telecommunicatiemast, bouwen,
uitweg en afwijken bestemmingsplan, verzenddatum 30-01-2018, zaaknummer 191800
• Wilhelminaoord, plaatsen kunstwerk nabij zwaaikom Westerbeeksloot,
kadastraal bekend Vledder, K, 1395, verzenddatum 30-01-2018, zaaknummer
207717
• Zorgvlied, ter hoogte van De Ruyter de Wildtlaan 3, 8437 PC, kappen van
2 eiken en 2 kastanjebomen, verzenddatum 25-01-2018, zaaknummer 208310

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

Verlenging beslistermijn
• Nijensleek, Moersberger Erven
1, 8383 EA, uitbreiden kantoor,
ontvangstdatum 22-12-2017, zaaknummer
212613
• Uffelte, Rijksweg 28, 7975 RT, bouw
opslagloods, verzenddatum
22-01-2017, zaaknummer 212619
• Wapserveen, Schipslootweg 5a,
8351 HV, kappen van een berk en
verbreden dam, verzenddatum
23-01-2018, zaaknummer 211011

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

