Informatierubriek

Woensdag 19 september 2018

Raadsvergadering

Zonnelening

De raad vergadert op maandag 25 september 2018 om 20.00 uur in de
raadszaal. De agenda van deze vergadering is:

Voor het jaar 2018 is door de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe
opnieuw budget voor de regeling ‘zonnelening’ beschikbaar gesteld. Voor het
jaar 2018 is maximaal €287.318 beschikbaar. De uitvoering van de regeling is
ondergebracht bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 25 juni en 3 juli
2018 + toezeggingenlijst
4. Ingekomen stukken
5. Rondvraag
6. Voorstel benoeming duolid namens de VVD
7. Voorstel aanpak project vitale vakantieparken Drenthe 2018-2024
8. Voorstel cofinanciering Experience Huis van Weldadigheid
9. Voorstel bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer
10. Voorstel resultaten evaluatie verkeersmaatregelen De Twingel
Dwingeloo
11. Voorstel vaststellen bestemmingsplan ‘Wapse - Rollestraat 37, 2018’
12. Voorstel vaststellen bestemmingsplan ‘Havelte - Eursingerlaan 5a, 2018’
13. Voorstel vaststellen bestemmingsplan
‘Wapserveen - Noorder Poort, 2018’
14. Voorstel vaststellen bestemmingsplan ‘Kalterbroeken 2017’
15. Voorstel verordening op de auditcommissie
16. 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

€500 winnen?
Het rolstoeltoegankelijk maken van een restaurant, het in dienst nemen van
mensen met een beperking, of het vergroten van bewustwording onder
inwoners en bedrijven. Dit zijn ideeën waar de gemeente Westerveld in het
kader van inclusie naar op zoek is.
Inclusie houdt in dat alle inwoners van de gemeente Westerveld mee kunnen
doen in de samenleving.
In het kort:
• U bent een bedrijf, vereniging of stichting uit de gemeente Westerveld;
• Uw initiatief moet ervoor zorgen dat meer inwoners van de gemeente Westerveld kunnen meedoen in de samenleving;
• Uw initiatief moet zijn gestart of worden gestart in 2018;
• Stuur uw inzending (maximaal twee A4 of een filmpje van twee minuten)
voor 1 oktober 2018 naar info@gemeentewesterveld.nl;
• De winnaar wordt bekend gemaakt in de week van de toegankelijkheid, de
eerste week van oktober 2018;
• De winnaar ontvangt de allereerste Westerveld Inclusief bokaal, PR-aandacht
en krijgt €500 om door te gaan met de (gestarte) initiatieven.

Gratis naar de film
Op donderdag 27 september om 20.00 uur is de film “Wildernis in Drenthe” te
zien in dorpshuis De Veldkei, Veldkamp 77 in Havelte (zaal open vanaf 19.30
uur). Inwoners van de gemeente Westerveld mogen gratis naar de vertoning
van deze film.
De succesvolle film van Henk en Janetta Bos, waarin de natuur van het Hart
van Drenthe en het Nationaal Park Drents Friese Wold centraal staat, ging eind
2016 in De Nieuwe Kolk in Assen in première. De film laat zien dat de provincie een schat aan natuurschoon heeft waarin vele soorten dieren, planten en
insecten leven. Met beelden zoals nooit eerder in een Nederlandse natuurfilm
vertoond.
U kunt zich aanmelden bij Welzijn MensenWerk via het formulier op de
website www.welzijnmw.nl/wildernis. U kunt ook een aanmeldingsformulier
opvragen bij het Centraal Meldpunt in dorpshuis De Veldkei, T 085 – 273 1427.
Er zijn 200 kaarten beschikbaar. Maximaal twee personen per aanmelding.

Grofvuilroute
Donderdag 4 oktober 2018 wordt de grofvuilroute gereden. Wie die dag grof
huishoudelijk afval wil laten ophalen, moet dit vooraf aangemeld hebben bij
de gemeente. Aanmelden kan tot en met donderdag 27 september 2018 via
het digitale formulier op www.gemeentewesterveld.nl en telefonisch
(14 0521) . Aan het laten ophalen van het grofvuil zijn kosten verbonden: € 10,per halve m3. U krijgt hiervoor achteraf een nota thuisgestuurd.
Zie voor meer ´spelregels´ en ophaaldata www.gemeentewesterveld.nl

U kunt een aanvraag voor een zonnelening vanaf 20 september 2018 indienen. Meer informatie vindt u op http://www.snn.eu/zonnelening/. Of bel:
(050)-5224924.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING - VERLEEND

• Uffelte, Ruinerwoldseweg 3, 7975 PD, evenement Bourgondisch Westerveld
op:
- vrijdag 28 september 2018 van 15.00 uur tot 24.00 uur: culinaire avond met
een foodplein, een markt met streekproducten;
- zaterdag 29 september 2018 van 19.00 uur tot zondag 30 september 2.00
uur: schlagerfeest;
- zondag 30 september 2018 van 12.00 uur tot 22.00 uur: ouderenmiddag,
verzonden 10-09-2018, zaaknummer 222232

MILIEUMELDING

• Dieverbrug, Rijksweg 60, 7984 NE, melding Activiteitenbesluit voor het
veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 27-07-2018, zaaknummer
226352

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Langkamp 8, 7981 DT, kap één beuk, ontvangstdatum 05-09-2018,
zaaknummer 226004
• Diever, sectie G, nr. 1326, kap 137 bomen n.a.v. Brinkenplan Diever,
ontvangstdatum 06-09-2018, zaaknummer 226188
• Diever, ter hoogte van Kalteren 21, 7981 LR, kap één beuk, ontvangstdatum
03-09-2018, zaaknummer 225862
• Diever, Paalakkers 11, 7981 DN, plaatsen carport, ontvangstdatum
04-09-2018, zaaknummer 225978
• Diever, Roringererf 15, 7981 EJ, plaatsen schutting, ontvangstdatum
11-09-2018, zaaknummer 226401
• Dwingeloo, Honingvlaken 11, 7991 RW, aanleg mestbassin met hekwerk,
ontvangstdatum 07-09-2018, zaaknummer 226273
• Dwingeloo, Leggelerstraat 11, 7991 TB, kap meerstammige zoete kers,
ontvangstdatum 06-09-2018, zaaknummer 226189
• Dwingeloo, ter hoogte van Leggelerstraat 20, 7991 TA, kap één eik,
ontvangstdatum 04-09-2018, zaaknummer 225928
• Dwingeloo, ter hoogte van Lhee 7a, 7991 PE, kap één eik, ontvangstdatum
03-09-2018, zaaknummer 225863
• Dwingeloo, ter hoogte van Lhee 21, 7991 PG, kap één eik, ontvangstdatum
04-09-2018, zaaknummer 225932
• Dwingeloo, ter hoogte van Lhee 26, 7991 PG, kap één eik, ontvangstdatum
04-09-2018, zaaknummer 225930
• Dwingeloo, ter hoogte van Westeinde 37, 7991 RT, kap twee kastanjebomen,
ontvangstdatum 04-09-2018, zaaknummer 225929
• Havelte, Raadhuislaan 2, 7971 CT, kap één eik, ontvangstdatum 05-09-2018,
zaaknummer 226074
• Uffelte, Anserweg 1, 7975 PB, kap één kastanjeboom, ontvangstdatum
08-09-2018, zaaknummer 226281
• Uffelte, Rijksweg 50, 7975 RV, tijdelijk plaatsen stacaravan (twee jaar),
ontvangstdatum 11-09-2018, zaaknummer 226394
• Uffelte, Rijksweg 50, 7975 RV, verbouw woning: verwijderen schoorsteen en
muur, ontvangstdatum 11-09-2018, zaaknummer 226397
• Uffelte, Ruinerwoldseweg 2, 7975 PD, kap drie kastanjebomen, ontvangstdatum 03-09-2018, zaaknummer 225861
Verleend regulier
• Havelte, Dennenlaan 5, 7971 AN, aanvraag verbreden uitweg, verzenddatum
07-09-2018, zaaknummer 224712
• Wilhelminaoord, K.J. Blokstraat 19, 8384 ET, kap één eik, verzenddatum
19-09-2018, zaaknummer 224841
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

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
2 en 16 oktober 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

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 of via telefoonnummer 050-5011292 (zakelijk
nummer). Zij zal met u een afspraak
maken voor een gesprek in het
gemeentehuis in Diever of voor een
huisbezoek.

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

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

