Informatierubriek

Raadsvergadering
De raad vergadert op maandag 25 juni 2018 om 20.00 uur in de raadszaal.
De agenda van deze vergadering is:
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 16 en 29 mei 2018
+ toezeggingenlijst
4. Ingekomen stukken
5. Rondvraag
6. Voorstel jaarstukken 2017, Begroting 2019 en meerjaren doorrekeningen
2020-2022 Reestmond
7. Voorstel vaststellen jaarrekening 2017 gemeente Westerveld
8. Voorstel ontwerp omgevingsvergunning Groningerweg 5 Diever
- ontwerp verklaring van geen bedenkingen
9. Voorstel vaststelling bestemmingsplan “De Valderse Dwingeloo,
partiële herziening bedrijventerrein”
10. Voorstel ontwerp omgevingsvergunning Eemster 1a - ontwerp
verklaring van geen bedenkingen
11. Voorstel partiële herziening afvalstoffenbeleid
12. Voorstel VVGB Venesluis 7 te Dwingeloo
13. Voorstel vaststelling verslag horizontale verantwoording archiefbeheer
van de gemeente Westerveld over 2017
14. Voorstel vaststellen fractieverantwoording 2017/ eerste kwartaal 2018
en vaststellen fractiebudget 2018
15. 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

Japanse duizendknoop
De gemeente bestrijdt de Japanse duizendknoop en vraagt inwoners en
ondernemers van Westerveld mee te helpen. Ziet u de Japanse duizendknoop
op gemeentegrond? Meld dit dan bij de gemeente.
Hebt u de Japanse duizendknoop in uw tuin, verwijder deze door de plant af
te knippen. Gooi het snoeiafval in de grijze container om uitbreinding van de
plant te voorkomen.
Reden bestrijding
De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant die zich verspreidt met
lange, dikke en diepliggende wortels. Door het groeien, verdringt de plant
andere kruiden en struiken. Dit is niet goed voor de natuur en de verzorgde
uitstraling van de openbare ruimte. De plant groeit door beton, asfalt en
funderingen van o.a. woningen en andere bouwwerken.

Nominatie voor
erfgoedprijs indienen
Op 7 juli 2018 wordt de tweede Erfgoeddag van Westerveld gehouden. Hier
wordt de Erfgoedprijs van Westerveld uitgereikt. Een persoon of organisatie
uit de gemeente Westerveld, die zich de afgelopen jaren verdienstelijk heeft
ingezet voor het behoud, versterking of uitdragen van erfgoed en/of de cultuurhistorische rijkdom van de gemeente Westerveld kunt u nu voordragen.
Voordragen kan via het digitale formulier op www.gemeentewesterveld.nl/
erfgoedprijs of schriftelijk via Postbus 50, 7970 AB in Havelte.
De jury bestaat uit de voorzitters van de vier historische verenigingen van de
gemeente Westerveld en burgemeester Rikus Jager. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.

Eikenprocessierupsen
Ieder jaar, van ongeveer mei tot en met september, bestaat de kans dat de
eikenprocessierups in de gemeente wordt aangetroffen. De rups verspreidt
brandharen die bij mensen en dieren irritaties kunnen geven. Als u eikenprocessierupsen ontdekt in de openbare ruimte, meld dit dan bij de gemeente
via het formulier op de website. Contact met de eikenprocessierups kan voor
gezondheidsklachten zorgen. Informatie over gezondheidsklachten door de
eikenprocessierups vindt u bij de GGD Drenthe.

Woensdag 20 juni 2018

Bekendmakingen
MILIEUMELDINGEN

• Dwingeloo, Leggelerstraat 21, 7991 TA, melding Activiteitenbesluit voor het
veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 18-05-2018, zaaknummer
221221
• Dwingeloo, Lheebroek 18B, 7991 PL, Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval voor het breken van puin tot menggranulaat, ontvangstdatum
29-01-2018, zaaknummer 221438
• Havelte, Oeveraseweg 19, 7971 PA, melding Activiteitenbesluit voor het
veranderen van de inrichting, ontvangstdatum 10-08-2017, zaaknummer
207435
• Wapse, Smitstede 1, 7983 LA, Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
voor het breken van puin tot granulaat, ontvangstdatum 31-05-2018,
zaaknummer 220879

OMGEVINGSVERGUNNING

Verleend regulier
• Diever, Pucklaan 10, 7981 LN, kappen één beuk, verzenddatum 20-06-2018,
zaaknummer 220379
• Dwingeloo, Entingheweg 5-6, 7991 CB, het veranderen van één naar twee
(van oorsprong aanwezige) woningen, verzenddatum 13-06-2018, zaaknummer 218941
• Dwingeloo, Leggeloo 3, 7991 PW, kappen één zomereik, verzenddatum
20-06-2018, zaaknummer 219950
• Dwingeloo, Lheebroek 18a, 7991 PL, oprichten monovergister, verzenddatum 11-06-2018, zaaknummer 215429
• Frederiksoord en Holtingerveld, kunstroute Into Nature, tijdelijke
omgevingsvergunning (tot 30 september 2018) voor het plaatsen van tien
kunstobjecten in de openbare ruimte, verzenddatum 14-06-2018, zaaknummer 219766
Verleend uitgebreid
• Dwingeloo, kadastraal perceel ‘Dwingeloo, M, 2048’ (nabij Lheebroek 18 in
Dwingeloo), verplaatsen en herbouwen machineberging, verzenddatum
20-6-2018, zaaknummer 203369
Verlenging beslistermijn
• Wapse, Haarsmastraat 9 en 11, 7983 KL, bouwen, plaatsen van een dakkapel,
ontvangstdatum 4-05-2018, zaaknummer 219638
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

DEFINITIEVE OMGEVINGSVERGUNN I N G ‘ V E R P L A AT S E N E N V E R N I E U W E N
M AC H I N E B E R G I N G B O E R M A R K E D W I N G E L O O ’

B&W van de gemeente Westerveld maken op grond van artikel 3.10 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij de omgevingsvergunning (uitgebreide Wabo-procedure) hebben verleend voor de bouw van
een machineberging nabij Lheebroek 18 in Dwingeloo, kadastraal bekend als
Dwingeloo, sectie M, nummer 2048. De omgevingsvergunning is verleend
voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening’. (zaaknummer 203369, verzenddatum 20 juni 2018)
De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien in het gemeentehuis te Diever.
Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer
14 0521. De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zijn ook in te
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. De vergunning is ten opzichte van de
ontwerpvergunning niet gewijzigd.
Beroep
Tegen de omgevingsvergunning kan van 20 juni 2018 tot en met 1 augustus
2018 beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die een zienswijze tegen de ontwerpvergunning hebben
ingediend;
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te
brengen over de ontwerpvergunning;
• belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de termijn van terinzagelegging hier redelijkerwijze niet toe in staat zijn geweest.
De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij
gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om een voorlopige
voorziening is gedaan. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend
bij de rechtbank in Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet
worden gestuurd naar: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht,
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor meer informatie over de procedure
en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke
website.

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
26 juni en 10 juli 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

Vacatures
Gemeente Westerveld
is op zoek naar een

Bedrijfscontactfunctionaris
Zie voor meer informatie over
deze functies op
www.gemeentewesterveld.nl/
vacatures

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

