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Raadsvergadering
De raad vergadert op dinsdag 29 mei 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. 24 april en
16 mei 2018 + toezeggingenlijst
4. Ingekomen stukken
5. Rondvraag
6. Nota verbonden partijen 2018
7. Beleidsnota garantstellingen gemeente Westerveld
8. Verhoging investeringssubsidie en overige financiering voor de
uitbreiding van de huidige kleed- en wasaccommodatie t.b.v. Voetbalvereniging en Rugbyclub Dwingeloo
9. Lokale inclusie agenda
10. Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening Kleine Kernen,
woningbouw Zorgvlied’
11. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
12. Benoeming duoleden/ invullen vacatures overlegorganen
13. 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

Afscheid Wethouders
Klaas Smidt en
Homme Geertsma
Op donderdag 31 mei 2018 nemen wethouders Klaas Smidt en Homme
Geertsma afscheid als wethouder van de gemeente Westerveld.
Wij nodigen u uit voor de afscheidsreceptie op woensdag 31 mei van 15.30
uur tot 17.30 uur in de hal van het gemeentehuis in Diever. U bent van harte
welkom.
Aanmelden
We horen graag of u erbij bent.
Aanmelden kan tot vrijdag 25 mei via www.gemeentewesterveld.nl/
afscheidsreceptie
Cadeautip
Wilt u Klaas een cadeau geven? Hij stelt een donatie voor de Stichting Vrienden van de Duofiets (NL89RABO0126637482) op prijs. Het doel van deze stichting is mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking de mogelijkheid bieden om onder begeleiding te fietsen.
Wilt u Homme een cadeau geven? Hij stelt een donatie voor de Stichting
Rett Syndroom (NL64INGB0000009150) op prijs. Deze stichting heeft als doel
wetenschappelijk onderzoek naar behandeling en genezing van het Rett
syndroom financieel te ondersteunen.

Minimabeleid
Bent u inwoner van de gemeente Westerveld, 21 jaar of ouder, woont u
zelfstandig en heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u een
beroep doen op het minimabeleid en mogelijk in aanmerking komen voor:
- een participatiebijdrage van € 171,00 per gezinslid,
- een toeslag van € 171,00 voor ieder kind in de leeftijd van 12 tot en met 17
jaar.

Woensdag 23 mei 2018
Meer informatie: kijk op de website van de sociale dienst IGSD www.igsd-sw.
nl (klikken op minimabeleid), of bel met de IGSD, op werkdagen tussen 08.00
en 17.00 uur, nummer 0521 - 538 980. U kunt ook met uw vragen terecht bij
medewerkers van de IGSD in het gemeentehuis in Diever maandag-, dinsdagen donderdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur, telefoonnummer 14 0521.

Ruimtelijke ordening
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘ B U I T E N G E B I E D W E S T E R V E L D 2018 ’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van
Westerveld bekend dat met ingang van 24 mei 2018 voor een ieder ter inzage
ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2018” met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000579-0001.
In dit bestemmingsplan worden diverse geldende bestemmingsplannen,
wijzigingsplannen en partiële herzieningen voor het buitengebied overgenomen en samengevoegd, waarvan de grootste zijn:
Bestemmingsplan buitengebied, vastgesteld 5 juli 2012; Bestemmingsplan
Reparatieplan Buitengebied, vastgesteld op 29 maart 2016; Bestemmingsplan
Buitengebied Agrarische gronden, vastgesteld op 27 juni 2017.
Omdat tegen laatstgenoemd bestemmingsplan een beroepsprocedure
aanhangig is, wordt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in
kennis gesteld. Het bestemmingsplan heeft van rechtswege geen gevolgen
voor de beroepspositie van de betreffende appellanten. De bedoeling van de
juridische samenvoeging tot één bestemmingsplan is, dat de inzichtelijkheid
en de digitale raadpleegbaarheid van planologische informatie over percelen
in het buitengebied, hiermee sterk wordt verbeterd. Er is voorafgaand geen
inspraakmogelijkheid geboden, omdat in dit bestemmingsplan geen planologische veranderingen worden meegenomen.
Ter inzage: het ontwerpbestemmingsplan ligt in het gemeentehuis in Diever
ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: vanaf 24 mei 2018 tot en met 4 juli 2018 kan een ieder zijn of haar
zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB
Havelte. Graag het zaaknummer 217313 vermelden.
Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden
gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN
‘ R I J K S W E G 22 D I E V E R B R U G ’

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 24 mei 2018 voor een
ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplanplan “Rijksweg 22 Dieverbrug”
met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPRijksweg22DVB-0001 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het wijzigingsplan voorziet
in de wijziging van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming: ”wonen-voormalig boerderijpand”.
Ter inzage: het ontwerp wijzigingsplan ligt in het gemeentehuis in Diever ter
inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: vanaf 24 mei 2018 tot en met 4 juli 2018 kan een ieder zijn of haar
zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte.
Graag het zaaknummer 218859 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14
0521.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Melding
• Frederiksoord, Majoor van Swietenlaan 1b, Lentefair, acceptatie melding
5-jarenvergunning, 08-05-2018, zaaknummer 218573

U mag het geld dat u krijgt bijvoorbeeld gebruiken voor:
- de aanschaf van een computer,
- de vervanging van een koelkast, wasmachine of ander duurzaam gebruiksgoed,
- de kosten van een maaltijdvoorziening,
- de kosten van voortgezet onderwijs of andere scholing,
- de kosten van vervoer of de aanschaf van bijvoorbeeld een (brom)fiets,
- een bijdrage/lidmaatschap van sportclub of vereniging.

Verleend
• Dwingeloo, Grote Brink, Zomerzinnen, literatuur- en muziekfestival, 16-062018, zaaknummer 218145

Aanvragen: stuur het aanvraagformulier ingevuld, ondertekend en voorzien
van bewijsstukken naar de IGSD, Postbus 300, 8330 AH Steenwijk. Hulp nodig
bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met het
Centraal Meldpunt Vrijwillige Hulp, bereikbaar op dinsdag tot en met vrijdag
van 9.00 uur tot 11.30 uur, telefoonnummer is 085 - 273 1427 (lokaal tarief). De
medewerkers van het Centraal Meldpunt brengen u dan in contact met een
WINsT medewerker van Welzijn MensenWerk.

OMGEVINGSVERGUNNING
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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
Whatsapp: 06 11 43 44 05
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
29 mei en 12 juni 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.

MELDINGEN

Verleend
• Dwingeloo, evenemententerrein Kerkweg, concours hippique De Westhoek,
acceptatie melding 5-jarenvergunning, zaaknummer 215621
Aangevraagd regulier
• Uffelte, De Goorn 3, 7975 BS, vergroten carport, ontvangstdatum 02-05-2018,
zaaknummer 219467

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

(vervolg op pagina 2)

Op woensdag verschijnt De Westervelder. Deze advertentie van de gemeente is op woensdag te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl
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Bekendmakingen
vervolg pagina 1
Verleend regulier
• Dwingeloo, ter hoogte van Achter de Hoven 5, 7991 AD,
kappen van 2 beuken, verzenddatum 16-05-2018, zaaknummer 217701
• Dwingeloo, ter hoogte van Eemster 19, 7991 PP, kappen 1
lindeboom, verzenddatum 15-05-2018, zaaknummer 215851
• Dwingeloo, Sliekenweg (ong), sectie M, nr. 1198, aanpassing
uitrit ter plaatse van mestbassin, verzenddatum 07-05-2018,
zaaknummer 217436
• Dwingeloo, ter hoogte van Westrupsingel 3, 7991 BH, kappen
1 els, verzenddatum 15-05-2018, zaaknummer 217445
• Nijensleek, Dwarsweg 14, 8383 EP, bouwen woonhuis, verzenddatum 16-05-2018, zaaknummer 207932

VERKEERSBESLUIT

Verleend
• Dwingeloo, De Brink, Zomerzinnen, wegafsluiting in beide
richtingen op zaterdag 16 juni 2018 van 12.00 uur tot 24.00
uur: Brink (vanaf hotel Wesseling (Brink 26) tot oude Rabobank
(Brink 33); Brink (vanaf hotel Wesseling (Brink 26) tot slagerij
van der Laan (Brink 21)
• Dwingeloo, Kerkweg, concours hippique De Westhoek, zaterdag 21 juli 2018 van 07.00 tot 18.00 uur de Kerkweg (zandweg
voor evenemententerrein aan de Bruges) te Dwingeloo in
beide richtingen af te sluiten voor alle verkeer

• Uffelte, Schoolstraat, Uffelter School- en Volksfeest 2018,
wegafsluiting zaterdag 2 juni van 9.00 tot 13.00 uur de Liezenveenweg (tussen de Wilgenstraat en Schoolstraat) en de
Schoolstraat (tussen de Lindenlaan en Dorpsstraat); zondag
3 juni 2018 van 13.00 tot 18.00 uur de Schoolstraat (tussen de
Lindenlaan en Dorpsstraat) in beide richtingen af te sluiten
voor alle verkeer

eerste lid, onder a, sub 3 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning willen verlenen voor het verbouwen van de voormalige mandenmakerij aan Koningin Wilhelminalaan 20-22 in
Wilhelminaoord tot 13 woonappartementen voor de huisvesting van jongvolwassenen met een aandoening in het autistisch
spectrum. Het pand is een Rijksmonument (monumentnummer
37498).

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

De omgevingsvergunning zal worden verleend voor de activiteiten ‘Bouwen’, ‘Handelen met gevolgen voor beschermde
monumenten’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening’ en heeft de planidentificatie NL.IMRO.1701.572AFWKo
nWilh20WHO-0001.

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

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

‘Koningin Wilhelminalaan 20-22, Wilhelminaoord’
Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders
van Westerveld bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12,

Ter inzage: het ontwerp van de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien in het gemeentehuis in Diever. De ontwerpvergunning is ook in te zien op www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: vanaf 24 mei 2018 tot en met 5 juli 2018 kan een
ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar
maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van
Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag bij correspondentie het zaaknummer 203174 vermelden. Voor het maken van
een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt
via telefoonnummer 14 0521.

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

