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Raadsvergaderingen
Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vrijdag 23
maart 2018 wordt de uitslag in een openbare zitting (om 10.00 uur) definitief
vastgesteld. Vervolgens worden er twee raadsvergaderingen gehouden.
De eerste is op dinsdag 27 maart 2018 om 20.00 uur in de raadzaal. De
agenda van deze vergadering is:
1.
2.
3.
4.

Opening en vaststelling vergadering
Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde raadsleden
Toespraak voorzitter afsluiting raadsperiode 2014 – 2018
Sluiting

De tweede vergadering is op donderdag 29 maart 2018 om 16.00 uur in de
raadszaal. De agenda van deze vergadering is:
1.
2.
3.
4.

Opening
Installatie nieuw benoemde raadsleden
Toespraak voorzitter
Sluiting

Let op: vanwege ‘Witte donderdag’ begint deze vergadering om 16.00 uur!
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

Aangepaste
openingstijden en
afvalinzameling
Paasmaandag 2 april is het gemeentehuis gesloten.
De route voor het legen van de groene container is verplaatst van maandag
2 april naar zaterdag 31 maart. Voor meer informatie over ophaalroutes en –
data: zie www.rova.nl/afvalkalender of download de ROVA app.

Paasvuur
Op zes plaatsen in Westerveld wordt een paasvuur (vreugdevuur) georganiseerd in het paasweekend (op de zaterdag voor Pasen of op 1e of 2e paasdag).
Op grond van de beleidsregels voor een paasvuur, hebben zes verenigingen
een ontheffing gekregen, namelijk:
- Dorpsvereniging Wittelte voor een vreugdevuur op zaterdag 31 maart
2018 op de locatie Lange Broekweg/Barg Roggen in Wittelte.
- Wapser Gemeenschap voor een vreugdevuur op zaterdag 31 maart 2018
op de locatie Landweg in Wapse.
- Stichting Oud en Nieuw Uffelte (OENU) voor een vreugdevuur op eerste
paasdag zondag 1 april 2018 op de locatie Ruinerwoldseweg Uffelte.
- Buurtvereniging Kasteel-Dwarsdrift Diever voor een vreugdevuur op
tweede paasdag maandag 2 april 2018 op de locatie Steenakkerweg
Diever.
- Buurtvereniging Geeuwenbrug e.o. voor een vreugdevuur op tweede
paasdag maandag 2 april 2018 op de locatie Boerweg Geeuwenbrug.
- Buurtschap Lheebroek voor een vreugdevuur op tweede paasdag maandag 2 april 2018 op de locatie: Lheebroek (Schietveld).
Er moet worden voldaan aan de voorschriften die aan de ontheffing zijn
verbonden. Zo
- mogen de betreffende verenigingen vier dagen van tevoren beginnen
met het opbouwen van het paasvuur;
- moet de paasbult door hen worden aangestoken;
- mag de paasbult alleen uit snoeihout bestaan (afkomstig van
particulieren);
- moet de paasbult schoon opbranden;
- moet de betreffende vereniging zorgen voor de afvoer van de
verbrandingsresten.
Het is alleen aan de organisaties die een ontheffing hebben gekregen toegestaan, een paasvuur (vreugdevuur) te organiseren. Wanneer Veiligheidsregio
Drenthe vanwege droogte dan wel verhoogd brandgevaar, een code oranje of
rood afkondigt, wordt de ontheffing ingetrokken.

Woensdag 21 maart 2018

Werkzaamheden Piet
Soerplein
WERKZAAMHEDEN OP HET PLEIN EN
V E R P L A AT S I N G W E E K M A R K T

Op 19 maart 2018 is de aannemer met de herinrichting van het Piet Soerplein
gestart. Door de werkzaamheden loop-, fiets-, en autoroutes tijdelijk anders
zijn dan dat u gewend bent. De winkels en woningen blijven bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kan de weekmarkt niet op de gebruikelijke plek en
wordt tijdelijk verplaatst naar het langparkerenterrein bij het rugbyveld. Deze
tijdelijke plek wordt met borden aangegeven. Zodra het werk klaar is, keert de
weekmarkt weer terug naar de bekende plek op het plein.
Als alles volgens planning verloopt dan zijn de werkzaamheden in de week
van 23 juli afgerond. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u bij de aannemer terecht in een bouwkeet naast het oude Univé kantoor. U kunt ook
contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en via
info@gemeentewesterveld.nl

Excursie naar ROVA
Wilt u een kijkje nemen achter de schermen bij ROVA in Zwolle? Op vrijdag 6
april 2018 heeft u de kans een voorlichtingsbijeenkomst en een rondleiding te
volgen bij ROVA. U krijgt dan informatie over de historie en de nieuwe ontwikkelingen op afvalgebied. U ziet tijdens de rondleiding ook het werkterrein van
ROVA en hoe het gescheiden afval wordt opgeslagen en vervoerd.
De ROVA Groenbus (de bus die rijdt op gas uit úw GFT) haalt u op bij het
gemeentehuis in Diever en brengt uw weer terug naar de opstapplaats.
Programma
12.45 uur instappen bij het gemeentehuis, Raadhuislaan 1 in Diever
13.30 uur koffie en thee bij ROVA Zwolle
13.45 uur start voorlichting en rondleiding
15.45 uur einde en vertrek vanuit Zwolle
16.30 uur terug bij het gemeentehuis Raadhuislaan 1 in Diever
Vooraf aanmelden
Heeft u interesse? Schrijf u dan vóór zaterdag 31 maart 2018 in via:
www.rova.nl/rondjerova. Deze ‘excursie’ is gratis. We vertrekken bij minimaal
15 deelnemers en er kunnen maximaal 40 deelnemers mee. Minimale leeftijd
12 jaar. We selecteren op tijdstip van inschrijving. De bevestiging ontvangt u
per e-mail op de dinsdag voorafgaand aan de excursie.

Aanbesteding Wmo
Begeleiding 2019
De samenwerkende gemeenten Hoogeveen, Meppel, Staphorst, Westerveld
en De Wolden zijn eind 2017 gezamenlijk gestart met de voorbereidingen
voor de aanbesteding Wmo Begeleiding. Deze aanbesteding vindt in 2018
plaats met als doel nieuwe contracten per 1 januari 2019.
Hoewel de visie op de aanbesteding Wmo Begeleiding door de gemeenten
gezamenlijk wordt gedragen, is tijdens de voorbereidingen gebleken dat de
gemeente Westerveld zich niet heeft kunnen vinden in de koers hiernaartoe.
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving hierover zal de gemeente Westerveld daarom zelfstandig nieuwe contracten gaan sluiten.
Verdere berichtgeving over de aanbesteding van de gemeente Westerveld zal
volgen op www.tenderned.nl en op www.gemeentewesterveld.nl

Snoeiafval en compost
S N O E I A F VA L G R AT I S S T O R T E N

Inwoners van Westerveld kunnen een aantal weken op donderdag- en vrijdagochtend kosteloos snoeiafval (takken) afleveren op het afvalbrengstation
in Havelte. Normaalgesproken moet voor het storten van snoeiafval betaald
worden. Het gaat nog de volgende ochtenden: donderdag 22 maart, vrijdag
23 maart, donderdag 29 maart en vrijdag 30 maart.
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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
3 en 17 april 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

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.

Spelregels: het afvalbrengstation is op deze data extra geopend van 08.30
tot 11.30 uur uitsluitend voor het innemen van snoeiafval (takken).
Brengers van snoeiafval moeten in bezit zijn van een toegangspas van het
afvalbrengstation en deze ter plaatse tonen. Alleen snoeihout kan tijdens de
speciale actie gratis gestort worden (en geen ander (groen)afval).

G R AT I S C O M P O S T

De gemeente doet weer mee aan de landelijke compostactie. Dit betekent
dat ieder huishouden in Westerveld gratis compost kan ophalen. Voor ieder
huishouden is maximaal 1 shovelbak vol compost beschikbaar. Inwoners kunVervolg op pagina 2

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
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Vervolg van pagina 1
nen de gratis compost ophalen bij het afvalbrengstation aan de
Oeveraseweg 19 in Havelte op:
- vrijdagmiddag 23 maart 2018 tussen 12.30 uur en 16.00 uur en
- zaterdagochtend 24 maart 2018 tussen 8.30 uur en 12.00 uur.
Spelregels: de gratis compost kan alleen gehaald worden wanneer men in bezit is van een toegangspas van het afvalbrengstation van gemeente Westerveld. Per auto (met aanhangwagen) één toegangspas. Ook geldt: op = op.

Grofvuilroute
Donderdag 5 april 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 29 maart 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

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, W. Jaasmasingel 8, 7991 DA, kappen van een
kastanjeboom, ontvangstdatum 11-03-2018, zaaknummer
216828
• Uffelte, Lindenlaan 37, 7975 AE, bouw houten schuur/garage,
ontvangstdatum 06-03-2018, zaaknummer 216452
• Uffelte, Rijksweg 16, 7975 RS, kappen van een eik,
ontvangstdatum 12-03-2018, zaaknummer 216878
• Vledder, De Rolle 38, 8381 CP, verbouw woning,
ontvangstdatum 06-03-2018, zaaknummer 216495
• Wapse, Leemweg 1, 7983 KZ, bouw paardenstallen,
ontvangstdatum 09-03-2018, zaaknummer 216786
Verleend regulier
• Diever, Waardeel 1, 7981 BA, vergroten badkamer,
verzenddatum 21-03-2018, zaaknummer 214991
• Dwingeloo, Boterveen 14a, 7991 PV, nieuwbouw woning,

verzenddatum 14-03-2018, zaaknummer 213773
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 33, 7991 CZ, kadastraal perceel
‘Dwingeloo, M, 2622’, bouwen bedrijfspand en aanleggen
uitritten, verzenddatum 16-03-2018, zaaknummer 212395
• Wapserveen, Oosteinde 70, 8351 HH, slopen bijgebouw
en legalisering van (her)plaatsen van een overkapping,
verzenddatum 12-03-2018, zaaknummer 213708
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 woensdag verschijnt De Westervelder. Deze advertentie van de gemeente is op woensdag te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl

