Informatierubriek

Woensdag 26 september 2018

Commissievergaderingen

Mandaatregeling IGSD

De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 2
oktober 2018 om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering
is:

Het Dagelijks Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD)
Steenwijkerland en Westerveld heeft op 13 september 2018 de Mandaatregeling dagelijks bestuur Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en
Inkomen Steenwijkerland en Westerveld vastgesteld. Daarin staat welke aan
het dagelijks bestuur en de voorzitter toekomende bevoegdheden aan de
directeur zijn opgedragen en of hij daar ondermandaat voor mag verlenen.
De mandaatregeling treedt met ingang van 1 oktober 2018 in werking.
Inzage: de mandaatregeling ligt vanaf 26 september 2018 gedurende zes
weken ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13.
Ook staat de mandaatregeling op de website www.igsd-sw.nl
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Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering
4 september 2018 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Voorstel vaststelling bestemmingsplan ‘Middenweg 14 en 15, Vledder’
Voorstel vaststellen tweede wijzigingsverordening op de heffing en
invordering van leges 2018
Voorstel bestemming Reserve Fysieke Aantrekkelijkheid gemeentelijke
monumentenlijst
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
Informatie over verbonden partijen
Sluiting

De raadscommissie Sociaal Domein van 9 oktober 2018
komt te vervallen.
Toelichtingen:
• Bij het agendapunt ‘Informatie van het college…’ gaat het om besluiten van
het college die ter kennisgeving aan de commissieleden zijn gestuurd. De leden van de commissie kunnen tijdens de vergadering verhelderende vragen
stellen over deze informatiestukken. Discussie over deze informatiestukken is
niet mogelijk.
• Over de punten op de agenda die schuin gedrukt staan, kan een ieder –
maximaal vijf minuten – inspreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter;
raadsleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te
stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient
u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden
aan de griffier, tel. 14 0521
• Tijdens het vragenhalfuur voor burgers kunnen inwoners van Westerveld, de
gemeenteraad – maximaal vijf minuten – toespreken over een onderwerp
dat niet op de agenda staat. Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur dient u zich vooraf aan te melden en aan te geven waarover u het wilt
hebben. Aanmelden kan tot 16.30 uur op de dag voorafgaand aan de dag
van de vergadering, tel 14 0521. Aan het gebruik van het vragenhalfuur zijn
spelregels verbonden waarover de griffie u kan informeren.
• De vergadering is te volgen op de publieke tribune en webcast
(zie de link op www.gemeentewesterveld.nl/bis)
• De vergaderstukken kunt u downloaden via www.gemeentewesterveld.nl/
bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’.
• 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

Inloopbijeenkomst
Diever op Dreef
Bent u ook zo benieuwd hoe Diever er straks uit komt te zien? Op maandag
8 oktober is er van 16.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst in het Dingspilhuus. Hier kunt u de toekomst van Diever in Virtual Reality (VR) komen
bekijken en ervaren.
Naast het bekijken van de virtuele nieuwe omgeving heeft u in het Dingspilhuus ook de mogelijkheid om uw reacties, opmerkingen en suggesties te
geven op de verschillende concept ontwerpen. Uiteraard zijn de leden van je
projectgroep aanwezig. U kunt hen alles vragen over het project ‘Diever op
Dreef’. U bent van harte uitgenodigd.

Bekendmakingen
VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

• Dwingeloo, op en rond Dwingelerveld en Bruges/Kerkpad, endurance, 28 en
29-09-2018, vergunning 19-09-2018, zaaknummer 224418

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, ter hoogte van Pucklaan 6, 7981 LN, kap 1 beuk, ontvangstdatum
12-09-2018, zaaknummer 226483
• Dieverbrug, Rijksweg 60, 7984 NE, gewijzigd uitvoeren werktuigenberging,
ontvangstdatum 14-09-2018, zaaknummer 226684
• Dwingeloo, Drift 19, 7991 AB, bouw schuur, ontvangstdatum 13-09-2018,
zaaknummer 226565
• Vledder, Pastorieweg 22, 8381 AX, kap 1 eik, ontvangstdatum 18-09-2018,
zaaknummer 226813
• Vledder, ter hoogte van Witacker 1, 8381 BT, kap 1 eik, ontvangstdatum
12-09-2018, zaaknummer 226482
• Wapserveen, Oosteinde 25 a, 8351 HA, verbouw woning, ontvangstdatum
13-09-2018, zaaknummer 226535
• Wateren, Keukenlaan 7, 8438 SG, kap 4 eiken, ontvangstdatum 17-09-2018,
zaaknummer 226719
Geweigerd regulier
• Uffelte, Kippenburgweg 6, 7975 PP, kappen 1 eik, verzenddatum 24-09-2018,
zaaknummer 222226
Verleend regulier
• Diever, ter hoogte van Kastanjelaan 6 t/m 20, 7981 ND, kap 9 kastanjebomen,
verzenddatum 26-09-2018, zaaknummer 225713
• Dieverbrug, baggeren Oude Vaart en oprichten tijdelijk baggerdepot,
kadastraal perceel gemeente Dwingeloo, sectie L, nummer 633, tijdelijke
vergunning tot 19-09-2019, verzenddatum 19-09-2018, zaaknummer 224395
• Havelte, Kosterijstraat, ter hoogte van nr. 15, 7971 CK, kap 1 eik, verzenddatum 26-09-2018, zaaknummer 225710
• Uffelte, Kippenburgweg 6, 7975 PP, kappen 8 bomen, verzenddatum
24-09-2018, zaaknummer 222226
• Vledder, ter hoogte van Wilderapels 23 t/m 43, 8381 CH, kap 10 eiken en
11 beuken, verzenddatum 26-09-2018, zaaknummer 224957
• Wilhelminaoord, ter hoogte van M.A. van Naamen van Eemneslaan 1,
8384 EA, kap 1 eik, verzenddatum 26-09-2018, zaaknummer 224956
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

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
2 en 16 oktober 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

Medewerker
Documentaire
Informatievoorziening (DIV)
(36 uur per week)
Meer weten over deze interessante
functie? Kijk op
www.gemeentewesterveld.nl/
vacatures
Wilt u letterlijk een beeld krijgen van
werken bij Westerveld?
Bekijk dan eens het filmpje
‘Werken bij de gemeente
Westerveld’ op ons YouTube-kanaal

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

