Informatierubriek

Raadsvergadering
De raad vergadert op dinsdag 18 december 2018 om 20.00 uur in de raadszaal. De agenda van deze vergadering is als volgt:
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 27 november 2018
+ toezeggingenlijst
4. Ingekomen stukken
5. Rondvraag
6. Belastingverordeningen 2019
7. Tarieven Wmo 2019
8. Sluiting
Toelichtingen
1. De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via:
www.gemeentewesterveld.nl
2. De vergaderstukken kunt u downloaden via www.gemeentewesterveld.nl/
bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’.
3. 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

Wijzigingen rond
de feestdagen
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Het gemeentehuis is op:
• maandag 24 december en maandag 31 december tot 13.00 uur geopend en
telefonisch bereikbaar
• dinsdag 25 december, woensdag 26 december en dinsdag 1 januari gesloten
• woensdag 2 januari vanaf 10.00 uur geopend en telefonisch bereikbaar
Het Afvalbrengstation in Havelte is gesloten op:
• dinsdag 25 december, woensdag 26 december en dinsdag 1 januari

G E W I J Z I G D E A F VA L I N Z A M E L I N G

De afvalinzameling van:
• dinsdag 25 december is verplaatst naar zaterdag 22 december 2018
• woensdag 26 december is verplaatst naar zaterdag 29 december 2018
• dinsdag 1 januari is verplaatst naar zaterdag 5 januari 2019
De container op de dag van inzameling graag vóór 07.00 uur aan de straat
zetten.

Kerstboomactie
Westerveld
Begin januari 2018 kunnen organisaties, scholen, verenigingen en groepen
de ‘clubkas’ weer spekken door mee te doen aan de Kerstboomactie van
gemeente Westerveld.
Na de jaarwisseling kunnen georganiseerde instellingen of groepen (scholen,
buurtverenigingen, sportclubs e.d.) gebruikte Kerstbomen verzamelen en op
zaterdag 5 januari 2019 tussen 8.30-11.00 uur inleveren op het Afvalbrengstation in Havelte of het Steunpunt Buitendienst in Dieverbrug.
Voor iedere ingezamelde Kerstboom ontvangt u € 1,00 voor de ‘clubkas’. Dit
bedrag wordt naderhand op het opgegeven rekeningnummer overgemaakt.
Organisaties, verenigingen, groepen etc. kunnen zich tot en met vrijdag 17
december 2018 aanmelden voor de actie via een formulier dat te downloaden
is op www.gemeentewesterveld.nl/kerstbomenactie
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

Woensdag 12 december 2018

Collectief vervoer tijdens
de feestdagen
Wij raden u aan uw taxiritten voor de feestdagen zo spoedig mogelijk te
reserveren in verband met de te verwachten drukte. U kunt uw ritten ook nu
al reserveren.
Reservering van ritten tijdens de feestdagen
Reizigers die hun ritten vóór 23 december gereserveerd hebben, zullen zoveel
als mogelijk op de gewenste tijd vervoerd worden. Daarna kunnen er alleen
nog ritten gereserveerd worden voor de tijden waarop er nog taxi’s beschikbaar zijn. Reizigers kunnen tot en met 23 december rittijden wijzigen. Na
deze tijd worden wijzigingen alleen nog geaccepteerd als dit past binnen de
capaciteit.
Vaste ritten
Op dinsdag 25 december, woensdag 26 december en dinsdag 1 januari zullen
de vaste ritten niet worden gereden. Indien deze ritten toch gereden dienen
te worden, moet u deze opnieuw bestellen.
Gewijzigde tijden
Op oudjaarsavond wordt er gereden tot 22.00 uur.
Op nieuwjaarsdag wordt er gereden vanaf 06.00 uur.
Voor reserveringen kunt u bellen naar 0800-82 94 225

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Diever, in en om de Brink, afblazen midwinterhoornblazers op 5 januari 2019
van 18.00 uur tot 19.30 uur, verzenddatum 28-11-2018, zaaknummer 226634
• Wilhelminaoord, Linthorst Homanstraat 14, kerstmarkt op 8 december 2018
van 12.00 uur tot 18.00 uur, verzenddatum 28-11-2018, zaaknummer 227281

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Hezenes 12, 7981 LC, kap 1 eik, ontvangstdatum 28-11-2018,
zaaknummer 232240
• Dwingeloo, ter hoogte van Lhee 47, 7991 PH, kap 1 eik, ontvangstdatum
28-11-2018, zaaknummer 232158
• Dwingeloo, Stroovledder 13, 7991 SB, kap 4 eiken, ontvangstdatum
04-12-2018, zaaknummer 232685
• Wapserveen, Westeinde 163a, 8351 HN, kap 1 beuk, ontvangstdatum
03-12-2018, zaaknummer 232453
Geweigerd regulier
• Darp, Kamperweg 4, 7973 JW, kap 1 eik, verzenddatum 07-12-2018,
zaaknummer 228761
• Dieverbrug, Dieverbrug 16, 7984 NJ, kap 1 eik, verzenddatum 07-12-2018,
zaaknummer 228900
Verleend regulier
• Dwingeloo, Boterveen 5, 7991 PV, realisatie entreeportaal als tussenlid
tussen woonboerderij en bijgebouw, verzenddatum 12-12-2018, zaaknummer 230530
• Ruinen, Witteveen 20V, 7963 RC, aanbouw berging aan recreatiewoning,
verzenddatum 12-12-2018, zaaknummer 229955
• Wapserveen, Oosteinde 35, 8351 HA, verbreden uitweg, verzenddatum
12-12-2018, zaaknummer 230830
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

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
Whatsapp: 06 11 43 44 05
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
18 december 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.
Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in
het gemeentehuis
Woensdag van 09.00 - 12.00 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

Vacature
Gemeente Westerveld
is op zoek naar

Leden
Adviesraad
Sociaal Domein
De Adviesraad Sociaal Domein
Westerveld (ASDW) adviseert het
college van burgemeester en
wethouders, gevraagd en
ongevraagd over voorbereiding,
vaststelling, uitvoering en evaluatie
van het beleid binnen het
sociaal domein.
De Adviesraad Sociaal Domein is
op zoek naar nieuwe leden M/V.
Kijk voor meer informatie op:
www.gemeentewesterveld.nl/asdw

Op woensdag verschijnt De Westervelder. Deze advertentie van de gemeente is op woensdag te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl

