Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag
6 november 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.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering
2 oktober 2018 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Voorstel Najaarsrapportage 2018
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 webcast
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

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 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).

Fotowedstrijd
Gemeentegids
In mei 2019 verschijnt de nieuwe gemeentegids van de gemeente Westerveld.
We willen de gids niet alleen vóór u maken, maar ook met u. Daarom organiseren wij een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen in
de gemeentegids. Doet u mee? Alle informatie en de voorwaarden vindt u op:
gemeentewesterveld.nl/fotowedstrijd2019

Bladbakken
De week worden er op de bekende plaatsen in de gemeente bladbakken
geplaatst. 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.
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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.

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.
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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
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

Notitie Standplaatsenbeleid
Het college van B&W maakt bekend dat zij op 23 oktober 2018 de “notitie
standplaatsenbeleid 2018” heeft vastgesteld. In deze notitie is het beleid voor
de verlening van een standplaatsvergunning vastgesteld en zijn vaste standplaatslocaties opgenomen.
De notitie is geactualiseerd en aangepast aan de rechtspraak omtrent
“schaarse vergunningen”. Ook is de standplaatslocatie nabij Kasteel te Diever
vanaf 2019 opgeheven.
Bovenstaande notitie treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking en ligt ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Diever.
Tegen deze notitie staat geen bezwaar of beroep open.

Wegwerkzaamheden
H O LT I E N T E D W I N G E L O O

Wegens de aanleg van een betonwegverharding in de Holtien te Dwingeloo,
wordt deze weg vanaf maandag 12 november 2018 t/m vrijdag 30 november
2018 of zoveel langer als noodzakelijk, voor alle doorgaande verkeer in beide
richtingen afgesloten.

M . A . VA N N A A M E N VA N E E M N E S L A A N
T E W I L H E L M I N AO O R D

Door het herstraten van de M.A. van Naamen van Eemneslaan, wordt deze
weg vanaf maandag 12 november 2018 t/m vrijdag 8 februari 2019 of zoveel
langer als noodzakelijk, voor alle doorgaande verkeer in beide richtingen
afgesloten.
Bovenstaande werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden waarbij
de bereikbaarheid zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. De afsluiting wordt
aangegeven door het plaatsen van borden en afzethekken. Er wordt een
omleidingsroute aangegeven.
Wij vragen uw begrip voor de eventuele overlast die deze wegafsluiting met
zich meebrengt.
(vervolg op pagina 2)

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

Vacatures
De gemeente Westerveld
zoekt een

Privacy officer
Hebben de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) en
de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
geen geheimen voor u?
En wilt u de vormgeving,
uitvoering en de naleving van
de WBP en de AVG in onze
organisatie regisseren?
Reageer dan voor 11 november
op deze vacature
(voor 24 uur per week).
Kijk op
www.gemeentewesterveld.nl/
vacatures voor meer informatie.
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
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Bekendmakingen
VERLEENDE
EVENEMENTENVERGUNNINGEN

• Diever, Hoofdstraat 88, 7981 AV, (start en finish), toertocht FTC
op 28 oktober, 2 december 2018 en 6 januari 2019 van 09.0014.00 uur, verzenddatum 23-10-2018, zaaknummer 225362
• Dwingeloo, in en om De Noordster 105, evenement Nachtelijke Beleving op 27 oktober 2018 van 19.00 uur tot 23.00 uur,
verzenddatum 24-10-2018, zaaknummer 229344

MILIEUMELDINGEN

• Dwingeloo, Achter de Bargen 1, 7991 TL, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 30-05-2018, zaaknummer 229156
Verleend
• Wilhelminaoord, start vanaf Linthorst Homanstraat 1, Sint
Maarten optocht op 10-11-2018, verzenddatum 23-10-2018,
zaaknummer 227854

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Achterstraat 8a, 7981 AS, verplaatsen oprit, ontvangstdatum 15-10-2018, zaaknummer 228833
• Dieverbrug, Dieverbrug 16, 7984 NJ, kap 1 eik, ontvangstdatum 16-10-2018, zaaknummer 228900
• Dwingeloo, Brink 30, 7991 CH, wijzigen gevel en vernieuwen
dak hotel, ontvangstdatum 18-10-2018, zaaknummer 229142
• Havelte, sectie I, nr. 4266 (Brink), kap 11 zomereiken, ontvangstdatum 11-10-2018, zaaknummer 228570
• Vledder, Middenweg 15, 8381 XM, kap 5 zomereiken,
ontvangstdatum 11-10-2018, zaaknummer 228573

• Wapserveen, Schipslootweg 3, 8351 HV, plaatsen mantelzorgwoning, ontvangstdatum 16-10-2018, zaaknummer 228915

gemeentelijke website: www.gemeentewesterveld.nl/
bekendmakingen

Geweigerd regulier
• Nijensleek, Hoofdweg 74, 8383 EH, aanleg uitrit, verzenddatum
29-10-2018, zaaknummer 227720
• Uffelte, Egginkstraat 4, 7975 PG, plaatsen carport, verzenddatum 31-10-2018, zaaknummer 228430

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

Verleend regulier
• Diever, sectie G, nr. 1260 (in hoek van sportveld), kap 3 eiken en
1 hulst, verzenddatum 31-10-2018, zaaknummer 226436
• Dwingeloo, Eemster 41, 7991 PR, vergroten stal, verzenddatum
16-10-2018, zaaknummer 228093
• Uffelte, Linden Erven 18, 7975 AA, bouw woning, verzenddatum 31-10-2018, zaaknummer 223457
• Uffelte, Ruinerwoldseweg 2, 7975 PD, kap 1 kastanjeboom,
verzenddatum 25-10-2018, zaaknummer 225861
• Vledder, sectie H 2430 (scoutingterrein), plaatsen materiaalopslag container voor een bepaalde tijd, verzenddatum
24-10-2018, zaaknummer 228189
Verleend uitgebreid
• Dwingeloo, Venesluis 7, 7991 TG, nieuwbouw loods, verzenddatum 31-10-2018, zaaknummer 169323
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

Bijeenkomst
leerlingenvervoer
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’

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

