Informatierubriek

Raadsvergadering
De raad vergadert op dinsdag 27 november 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. 30 oktober 2018
+ toezeggingenlijst
4. Ingekomen stukken
5. Rondvraag
6. Voorstel Najaarsrapportage 2019
7. Voorstel naar aanleiding van het onderzoek rekenkamercommissie:
De werking van de Sociale Structuurvisie
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

Aangepaste
openingstijden
Het gemeentehuis is op donderdag 22 november geopend en telefonisch
bereikbaar tot 12.30 uur (vanwege een medewerkersbijeenkomst).

Grofvuilroute
Donderdag 6 december 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 november 2018 via
het digitale formulier op www.gemeentewesterveld.nl/grofvuil 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/grofvuil

Fotowedstrijd
gemeentegids
Doet u al mee met de fotowedstrijd van de gemeente Westerveld? het thema
is duurzaamheid in de breedste zin van het woord. De winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids 2019/2020. De beste foto
wordt geplaatst op de voorpagina van de gemeentegids.
Daarnaast maakt u kans op een waardebon van:
€ 75,- (eerste plaats),
€ 50,- (tweede plaats) en
€ 25,- (derde plaats).
Ook maakt u kans om de publieksprijs te winnen. Er is een publieksprijs voor:
• de leeftijdscategorie tot en met 16 jaar en
• voor de leeftijd categorie vanaf 16 jaar.
De winnaars van de publieksprijs ontvangen een waardebon van € 50,Alle informatie en de voorwaarden vindt u op: gemeentewesterveld.nl/
fotowedstrijd2019

Ruimtelijke ordening
VA S T S T E L L I N G B E S T E M M I N G S P L A N

B&W maken bekend dat de gemeenteraad op 30 oktober 2018 heeft besloten
het bestemmingsplan “Middenweg 14 en 15, Vledder” volgens het bepaalde
in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ongewijzigd vast te stellen. Het
vastgestelde digitale plan heeft de identificatiecode NL.IMRO.1701.PHZMiddenweg 1415VL-0003.
Het bestemmingsplan voorziet ten eerste in een woonbestemming voor de
twee bestaande groepsaccommodaties op de percelen Middenweg 15 en
Lange Wandenweg 2 te Vledder.
Ten tweede wordt in het bestemmingsplan aan het huidige kampeerterrein
“De Bosrand”, Middenweg 14 te Vledder, een globale woonbestemming met
uitwerkingsverplichting toegekend voor de realisatie van drie vrijstaande
woningen. De bestaande bedrijfswoning mag als reguliere woning worden
gehandhaafd, maar mag in het kader van de planuitwerking ook worden
vervangen door een vrijstaande woning. In verband met de voorgenomen
ontwikkeling is de gemeente een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer aangegaan.

Woensdag 21 november 2018
Inzage: het raadsbesluit en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 november 2018 gedurende zes weken in het
gemeentehuis in Diever ter inzage. Ook kunt u het plan inzien via www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: van 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 kan beroep worden
ingesteld door:
1. degene die tijdig zijn/haar zienswijze op het ontwerpplan kenbaar heeft
gemaakt bij de gemeenteraad;
2. een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest zijn/haar zienswijze kenbaar te maken;
3. alle belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen de gedeelten van
het bestemmingsplan die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
gewijzigd vastgesteld zijn.
Een beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.
Voorlopige voorziening: het instellen van beroep heeft geen schorsende
werking. Hiertoe dient per afzonderlijke brief de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden verzocht om een voorlopige voorziening.
Inwerkingtreding: het besluit van de gemeenteraad treedt de eerste dag na
afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen deze termijn een verzoek
om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist.

Bekendmakingen
MILIEUMELDINGEN

• Dwingeloo, Nijverheidsweg 28, 7991 CZ, melding Activiteitenbesluit voor
het uitbreiden van een inrichting, ontvangstdatum 26-09-2018, zaaknummer
230862
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan 2 a, 8384 EA melding
Activiteitenbesluit voor het oprichten van een inrichting, ontvangstdatum
31-08-2018, zaaknummer 230892

EVENEMENTEN

• Darp, Linthorst Homanstraat 22, Zuid-West Drenthe show (wijziging adres
evenement) (wijziging acceptatie melding 5-jarenvergunning) op
• woensdag 21 november 2018 opbouw;
• donderdag 22 november 2018 keurdag dieren (zonder publiek);
• vrijdag 23 november 2018 van 13.00 tot en met 22.00 uur, officiële opening
om 20.00 uur;
• zaterdag 24 november 2018 van 10.00 uur tot en met 15.00 uur;
• zaterdag 24 november 2018 afbouw aansluitend aan evenement,
verzenddatum 14-11-2018, zaaknummer 227371
• Havelte, start vanaf Boskampsbrugweg, Sint intocht op 24 november 2018
van 17.45 tot 19.45 uur, verzenddatum 08-11-2018, zaaknummer 226326
• Havelte, van Helomaweg 16, twee concerten door Brassband Crescendo
Steenwijk in het kader van Wintersfeer, 16 december 2018 van 13.30 uur tot
16.00 uur bij de Schaapskooi, verzenddatum 14-11-2018, zaaknummer 229812
• Havelte, Meenteweg 10, winterfair op 20 november 2018 van 18.30 tot 21.00
uur, verzenddatum 12-11-2018, zaaknummer 228493
• Vledder, Kerkhoflaan, lichtjesavond op begraafplaats Vledder op 25 november 2018, verzenddatum 12-11-2018, zaaknummer 230083

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Boterveen 5, 7991 PV, realisatie entreeportaal tussen woonboerderij en een bijgebouw, ontvangstdatum 06-11-2018, zaaknummer 230530
• Dwingeloo, Westeinde 57, 7991 RT, aanleg parkeerterrein in de overtuin van
havezate Oldengaerde, ontvangstdatum 09-11-2018, zaaknummer 230772
• Uffelte, Lindenlaan 60, 7975 AJ. verbouw schuur en vestigen bloemenwinkel,
ontvangstdatum 12-11-2018, zaaknummmer 230918
• Uffelte, Postweg 9, 7975 PX, plaatsen zonnepanelen, ontvangstdatum
12-11-2018, zaaknummer 230965
• Wapserveen, Oosteinde 35, 8351 HA, verbreden inrit, ontvangstdatum
11-11-2018, zaaknummer 230830
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 20-22, 8384 GH, aanleg terreininrichting Mandenmakerij, ontvangstdatum 09-11-2018, zaaknummer 230814
• Wittelte, Wittelterweg 33, 7986 PL Wittelte, splitsing boerderij (handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening), ontvangstdatum 07-11-2018, zaaknummer 230569
Verleend regulier
• Darp, Rijksweg A32 nr. 1 pomp 2, 7973 KT, omkleuren identificatie Texaco
naar Esso, verzenddatum 14-11-2018, zaaknummer 227301
• Diever, Brink 4, 7981 BZ, kap 1 kastanje, verzenddatum 21-11-2018,
zaaknummer 228182
• Diever, Kastanjelaan 11, 7981 ND, tijdelijk plaatsen stacaravan, verzenddatum
21-11-2018, zaaknummer 229833
• Uffelte, Rijksweg 29, 7975 RT, bouw schuur, verzenddatum 21-11-2018,
zaaknummer 222999
• Vledder, Middenweg 15, 8381 XM, kap 5 zomereiken, verzenddatum
21-11-2018, zaaknummer 228573

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
27 november en 11 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

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

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

