Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 5 juni
a.s. om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering 8 mei 2018
+ toezeggingenlijst
Rondvraag
Voorstel vaststellen jaarrekening 2017 gemeente Westerveld
Voorstel jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018, kaderbrief 2019,
begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 RUD
Voorstel Recreatieschap Drenthe jaarrekening 2017 en begroting 2019
Voorstel jaarverslag en jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018 en
ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Drenthe
Voorstel ontwerp omgevingsvergunning Groningerweg 5 Diever - ontwerp
verklaring van geen bedenkingen
Voorstel vaststelling bestemmingsplan ‘De Valderse Dwingeloo,
partiële herziening bedrijventerrein’
Voorstel ontwerp omgevingsvergunning Eemster 1a - ontwerp verklaring
van geen bedenkingen
Voorstel partiële herziening afvalstoffenbeleid
Voorstel VVGB Venesluis 7 te Dwingeloo
Voorstel vaststelling verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van
de gemeente Westerveld over 2017
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
Informatie over verbonden partijen
Sluiting

Toelichtingen
1. 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.
2. 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
3. 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.
4. De vergadering is te volgen op de publieke tribune en
www.gemeentewesterveld.nl
5. De vergaderstukken kunt u downloaden via www.gemeentewesterveld.nl/
bis en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’.
6. 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

Sport- en cultuurkamp 2018
In de zomervakantie van 2018 wordt van 20 tot en met 24 augustus weer het
sport- en cultuurkamp georganiseerd. Het kamp wordt georganiseerd voor
basisschoolkinderen van groep 3 tot en met 8 die om verschillende redenen
zelf niet op vakantie kunnen. Dit jaar is het kamp in sporthal het Actium in
Hoogeveen.
Het kamp wordt georganiseerd door de buurtsportcoaches van de gemeenten Hoogeveen, Westerveld en De Wolden en de jongerenwerkers van Welzijn
de Wolden. Het programma is inclusief overnachtingen, eten en versnaperingen. Uiteraard wordt er veel gesport. Daarnaast is er een filmavond, een
bingo, een cultuurmiddag, een bonte avond en nog veel meer!

Woensdag 30 mei 2018
Aanmelden voor het sport- en cultuurkamp
Kan tot 30 juni 2018. Neem hiervoor contact op met de beweegcoaches van
de gemeente Westerveld.

Inloop ‘Diever op dreef’
SCHETSONTWERPEN BRINKENPLAN

Dinsdag 5 juni van 16.00 uur tot 20.00 uur heeft u in het Dingspilhuus in
Diever de mogelijkheid om uw reacties, opmerkingen en suggesties te geven
op de verschillende schetsontwerpen van het Brinkenplan ‘Diever op Dreef’.
Deze schetsontwerpen krijgen hun uitwerking in de technische ontwerpen.
Uiteraard hoort u ook de verwachte werkzaamheden voor de rest van dit jaar
rondom het project ‘Diever op Dreef’. U bent van harte welkom

Grondprijzenbrief
B&W maken bekend dat zij op 15 mei 2018 de grondprijzen voor 2018 hebben
vastgesteld. De grondprijzen treden met terugwerkende kracht per 1 januari
2018 in werking. De beleidsregels staan op de gemeentelijk website
www.gemeentewesterveld.nl

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, Hunebeddenweg 1, 7973 JA, aanleg kunstwerken Into Nature,
ontvangstdatum 06-05-2018, zaaknummer 219766
• Diever, Kalterbroeken 42, 7981 EE, bouw woning, ontvangstdatum
18-05-2018, zaaknummer 220373
• Diever, Pucklaan 10, 7981 LN, kappen van 1 beuk, ontvangstdatum
22-05-2018, zaaknummer 220379
• Dieverbrug, Dieverbrug 33, 7984 NH, uitbreiden sleufsilo’s, ontvangstdatum
10-05-2018, zaaknummer 219942
• Dwingeloo, Eemster 1a, 7991 PP, tijdelijke bewoning, ontvangstdatum
17-05-2018, zaaknummer 220356
• Dwingeloo, Leggeloo 3, 7991 PW, kappen van 1 zomereik, ontvangstdatum
10-05-2018, zaaknummer 219950
• Dwingeloo, Moleneinde 11, 7991 AK, verlengen kap op woonhuis, ontvangstdatum 17-05-2018, zaaknummer 220358
• Frederiksoord, Koningin Wilhelminalaan 63a, 8382 GC, nieuwbouw
koloniewoning, ontvangstdatum 15-05-2018, zaaknummer 220119
• Wapse, Ten Darperweg 13, 7983 KR, aanbrengen gevelbekleding op voorgevel, ontvangstdatum 16-05-2018, zaaknummer 220173
• Wilhelminaoord, sectie K, nr. 1789, nieuwbouw woonhuis, ontvangstdatum
07-05-2018, zaaknummer 219765
• Wilhelminaoord, Vaartweg 8, 8384 EH, nieuwbouw koloniewoning,
ontvangstdatum 14-05-2018, zaaknummer 220050
Verleend regulier
• Darp, Veleweg 5, 7973 JV, nieuwbouw woonboerderij, verzenddatum
30-05-2018, zaaknummer 217590
• Diever, Koelgoorn 60, sectie I, nr. 1913, nieuwbouw woning, verzenddatum
09-05-2018, zaaknummer 218158
• Dwingeloo, Dwingelderdijk 43, 7991 RJ, nieuwbouw bijgebouw, verzenddatum 09-05-2018, zaaknummer 217228
• Dwingeloo, Westeinde 20, 7991 RV, kappen 3 essen, verzenddatum
30-05-2018, zaaknummer 219257
• Havelte, Oeveraseweg 13a, 7971 PA, bouw loods, verzenddatum 23-05-2018,
zaaknummer 216046
• Havelte, Trambaanweg 6, 7971 RS, bouw pluimveestal, verzenddatum
16-05-2018, zaaknummer 210233
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

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
12 juni en 26 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

Vacatures
Gemeente Westerveld
is op zoek naar een

Medewerker
juridische zaken
Chief Information
Security Officer (CISO)
Stagiair HRM
Zie voor meer informatie over
deze functies op
www.gemeentewesterveld.nl/
vacatures

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

