Informatierubriek

Raadsvergadering
De raad vergadert op dinsdag 30 oktober 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. 25 september 2018
+ toezeggingenlijst
4. Ingekomen stukken
5. Rondvraag
6. Voorstel Begroting 2019
7. Voorstel vaststelling bestemmingsplan ‘Middenweg 14 en 15, Vledder’
8. Voorstel vaststellen tweede wijzigingsverordening op de heffing en
invordering van leges 2018
9. Voorstel bestemming Reserve Fysieke Aantrekkelijkheid gemeentelijke
monumentenlijst
10. 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

Informatieavond
evenementen
Bent u van plan om een rommelmarkt, fair, sport- of ander evenement te organiseren? Dan nodigen wij u uit voor de informatieavond evenementen op 5
november om 20.00 uur in het gemeentehuis in Diever. Tijdens de informatieavond krijgt u tips voor het aanvragen van een evenementenvergunning.
Programma
20.00 - 20.10 Ontvangst burgemeester Jager
20.10 - 20.45 Uitleg over de evenementenvergunning
• Ingrediënten van een goede aanvraag
• De instanties die toetsen
• 5-jarenvergunningen
• Bezwaar/voorlopige voorziening, toezicht
20.45 - 21.00 Pauze
21.00 - 21.35 Johan Bergsma, voorzitter Flodderfeest en voormalig medeorganisator Dicky Woodstock
21.35 - 22.00 Nazit en informatiemarkt
Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@gemeentewesteveld.nl of
telefonisch via 140521.

Bladbakken
Uiterlijk week 44 staan op de bekende plaatsen bladbakken. De bladbakken
zijn alleen voor het verzamelen van bladeren van bomen. Het storten van
ander groen afval moet in de groene container. De bladbakken worden regelmatig geleegd. Naar verwachting worden de bladbakken vóór oud en nieuw
weer verwijderd.

Vrijwilligerswaardering
Westerveld 2018
Vrijwilliger bent u wanneer u zich kosteloos inzet voor de samenleving.
Woont u in de gemeente Westerveld en bent u vrijwilliger? Dan kunt u van 20
september tot en met 8 november 2018 een blijk van waardering aanvragen:
de vrijwilligerswaardering. Hiermee spreekt de gemeente haar waardering uit
voor alle vrijwilligers.
Aanvragen
Vrijwilligers kunnen de vrijwilligerswaardering aanvragen via een aanvraagformulier op de website van Welzijn MensenWerk: www.welzijnmw.nl/vrijwilligerswaardering. Het aanvraagformulier is ook telefonisch op te vragen
bij het Centraal Meldpunt van Welzijn Mensenwerk, via telefoonnummer
085-2731427.
Op 7 december 2018 is er een feestelijke uitreiking van de vrijwilligerswaardering. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Indien u niet aanwezig kunt zijn op
7 december, dan wordt de waardering in week 49 per post aan u verstuurd.

Woensdag 24 oktober 2018

Snoeiafval
G R AT I S S T O R T E N

In oktober en november wordt het Afvalbrengstation in Havelte weer een
aantal ochtenden extra opengesteld, speciaal voor het storten van snoeiafval
(takken). Inwoners van Westerveld kunnen dan kosteloos snoeiafval (takken)
afleveren. Normaalgesproken geldt voor het storten van snoeiafval een tarief
van € 0,05 per kilo en een minimumbedrag van € 0,25. Het gaat om de volgende ochtenden in oktober en november 2018, van 08.30 tot 11.30 uur:
• donderdag 25 oktober en vrijdag 26 oktober
• donderdag 1 november en vrijdag 2 november
• donderdag 8 november en vrijdag 9 november
• donderdag 15 november en vrijdag 16 november
• donderdag 22 november en vrijdag 23 november
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).

S N O E I A F VA L R O U T E

Daarnaast rijdt de gemeente twee keer per jaar een ‘snoeiafvalroute’ voor het
ophalen van snoeiafval. De route wordt dit jaar nog gereden op donderdag
8 november 2018. Voor het laten ophalen van snoeiafval worden kosten in
rekening gebracht én is vooraf aanmelding noodzakelijk. Komende donderdag 8 november hebben inwoners van Westerveld dus de keus: zelf kosteloos
brengen of tegen betaling laten halen.
Spelregels snoeiafvalroute
• Aanmelden van snoeiafval is noodzakelijk en kan tot vrijdag 2 november
via het digitale formulier op www.gemeentewesterveld.nl/snoeiafval of
telefoonnummer 14 0521
• de kosten voor het inzamelen van snoeiafval zijn € 10,- per aanmelding
(de factuur wordt achteraf gestuurd)
• er mag maximaal 2 m3 aangeboden worden
• het snoeiafval moet hanteerbaar en gebundeld aangeboden worden
• vanaf 07.00 uur wordt er ingezameld en moet het aangemelde snoeiafval
aan de weg liggen
• wanneer snoeiafval aangemeld wordt, maar er wordt uiteindelijk geen snoeiafval aangeboden op de inzameldag, dan wordt er toch € 10,- in rekening
gebracht.

Bijeenkomst Publiek
Vervoer

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
30 oktober, 13 en 27 november
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

De gemeente Westerveld en Publiek Vervoer Groningen Drenthe nodigen
Wmo-pashouders en ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van
het leerlingenvervoer uit voor een bijeenkomst in Hoogeveen op donderdag
1 november 2018. Tijdens deze bijeenkomst kunt u alle vervoersmiddelen
voor publiek vervoer in de regio Zuidwest-Drenthe van dichtbij bekijken. Ook
kunt u vragen stellen en uw wensen en ideeën delen onder het genot van een
kopje koffie of thee.
Gemeenten:
Vervoerder:
Datum:
Locatie
Tijd
Aanmelden

De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Westerveld,
DVG Personenvervoer
1 november 2018
Gemeentehuis Hoogeveen, Raadhuisplein 1 in Hoogeveen
13.00 - 14.30 uur
Stuur een mail naar info@publiekvervoer.nl o.v.v. uw naam,
woonplaats, mailadres en ‘Reizigersgroep Zuidwest-Drenthe’

Bekendmakingen
VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

• Frederiksoord, Majoor van Swietenlaan 1a, Ondernemersbeurs Westerveld
2018, 3 en 4-11-2018, evenementenvergunning, 17-10-2018, zaaknummer
225901

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Uffelte, Egginkstraat 4, 7975 PG, bouw carport, ontvangstdatum 10-10-2018,
zaaknummer 228430
Verleend regulier
• Diever, ter hoogte van Pucklaan 6, 7981 LN, kap 1 beuk, verzenddatum
24-10-2018, zaaknummer 226483
• Dwingeloo, Drift 19, 7991 AB, bouwen vrijstaande schuur, bouwen en
afwijken bestemmingsplan, verzenddatum 17-10-2018, zaaknummer 226565
• Dwingeloo, Leggelerstraat 11, 7991 TB, kap meerstammige zoete kers,
verzenddatum 24-10-2018, zaaknummer 226189
• Uffelte, Anserweg 1, 7975 PB, kap 1 kastanjeboom, verzenddatum
24-10-2018, zaaknummer 226281
• Vledder, ter hoogte van Witacker 1, 8381 BT, kap 1 eik, verzenddatum 24-102018, zaaknummer 226482

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

• Wapserveen, Oosteinde 25a,
8351HA, bouwen uitbouw aan
woonhuis, verzenddatum 17-102018, zaaknummer 226535
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

