Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 11 september
2018, om 19:30 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering
12 juni 2018 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Rekenkamercommissie onderzoek De werking van de Sociale
Structuurvisie
Presentatie over de binnensportaccommodaties
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

Bekendmakingen
B E S L U I T VA S T S T E L L E N H O G E R E G R E N S WA A R D E
W E G V E R K E E R S L AWA A I VA N D E R M E U L E N W E G
TE FREDERIKSOORD

B&W maken bekend, dat met ingang van 6 september tot en met 17 oktober
2018 in het gemeentehuis ter inzage ligt het vastgestelde besluit hogere
waarde wegverkeerslawaai Wet geluidhinder voor zes nieuw te bouwen koloniewoningen aan de Van der Meulenweg te Frederiksoord.

Woensdag 5 september 2018
met planidentificatie NL.IMRO.1701.572WPMeulenHooiweg-0001, gewijzigd
ten opzichte van het ontwerp hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan is
vastgesteld met toepassing van artikel 3.6, lid 1, onder a van de Wet ruimtelijke ordening. Het vastgestelde plan heeft de identificatiecode
NL.IMRO.1701.572WPMeulenHooiweg-0002.
Het wijzigingsplan is opgesteld om de bouw van zes resp. twee woningen
aan resp. de Van der Meulenweg en de Hooiweg-zuid mogelijk te maken.
Daartoe is de bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in ‘Wonen-Koloniewoning’.
Er is gebruik gemaakt van een in het ter plaatse geldende bestemmingsplan
‘Beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord’ opgenomen
wijzigingsbevoegdheid.
De wijziging die ten opzichte van het ontwerpplan is aangebracht is de
volgende: de bouwvlakken op de percelen 2575 en 992, gelegen aan de
Van der Meulenweg, zijn vier meter in westelijke richting verschoven.
Ter inzage: het wijzigingsplan kan worden ingezien in het gemeentehuis van
Diever van 6 september tot en met 17 oktober 2018. Het plan is ook te vinden
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Beroep: gedurende de termijn van de terinzagelegging kan beroep worden
ingesteld door:
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan kenbaar heeft gemaakt;
• een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te hebben gemaakt.
• een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen
wijzigingen die bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan zijn aangebracht.
Beroep kan worden ingesteld door een beroepschrift te richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Hiertoe
dient per afzonderlijke brief de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden verzocht om een voorlopige voorziening. Graag bij correspondentie het zaaknummer 225334 vermelden.
Inwerkingtreding: het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt
de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen deze termijn
een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling
Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.

Grofvuilroute
Donderdag 4 oktober 2018 wordt de grofvuilroute gereden. Wie die dag grof
huishoudelijk afval wil laten ophalen, moet dit vooraf aangemeld hebben bij
de gemeente. Aanmelden kan tot en met donderdag 27 september 2018 via
het digitale formulier op www.gemeentewesterveld.nl en telefonisch
(14 0521) . Aan het laten ophalen van het grofvuil zijn kosten verbonden: € 10,per halve m3. U krijgt hiervoor achteraf een nota thuisgestuurd.
Zie voor meer ´spelregels´ en ophaaldata www.gemeentewesterveld.nl

€500 winnen?
Het rolstoeltoegankelijk maken van een restaurant, het in dienst nemen van
mensen met een beperking, of het vergroten van bewustwording onder
inwoners en bedrijven. Dit zijn ideeën waar de gemeente Westerveld in het
kader van inclusie naar op zoek is.

Beroep: gedurende de termijn van de terinzagelegging kan alleen beroep
worden ingesteld door een belanghebbende die:

Inclusie houdt in dat alle inwoners van de gemeente Westerveld mee kunnen
doen in de samenleving.

• tijdig een zienswijze op het ontwerpbesluit heeft ingediend;
• redelijkerwijs niet verweten kan worden verweten geen zienswijze te
hebben ingediend.

In het kort:
• U bent een bedrijf, vereniging of stichting uit de gemeente Westerveld;
• Uw initiatief moet ervoor zorgen dat meer inwoners van de gemeente
Westerveld kunnen
• meedoen in de samenleving;
• Uw initiatief moet zijn gestart of worden gestart in 2018;
• Stuur uw inzending (maximaal twee A4 of een filmpje van twee minuten)
voor 1 oktober 2018 naar info@gemeentewesterveld.nl;
• De winnaar wordt bekend gemaakt in de week van de toegankelijkheid, de
eerste week van oktober 2018;
• De winnaar ontvangt de allereerste Westerveld Inclusief bokaal, PR-aandacht
en krijgt €500 om door te gaan met de (gestarte) initiatieven.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Wie beroep instelt
kan voor uitstel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Inwerkingtreding: het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van
kracht tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek is gedaan
om voorlopige voorziening. Het besluit wordt in dat geval niet van kracht,
voordat op dat verzoek is beslist.

W I J Z I G I N G S P L A N N I E U W B O U W KO L O N I E W O N I N G E N VA N D E R M E U L E N W E G E N
H O O I W E G -Z U I D

B&W maken bekend, dat zij in haar vergadering van 24 juli 2018 het wijzigingsplan nieuwbouw koloniewoningen Van der Meulenweg en Hooiweg-zuid,

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
18 september, 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

Stagiair HRM
(voor 36 uur per week)

De geluidbelasting, als gevolg van wegverkeerslawaai, voor de nieuw te
bouwen woningen is hoger dan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB in de Wet
geluidhinder. Het treffen van geluid beperkende maatregelen is niet mogelijk.
Daarom is de hogere grenswaarde vastgesteld op 51 dB.

Beroep kan worden ingesteld door een beroepschrift te richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Graag bij correspondentie het zaaknummer 225334 vermelden.
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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)

Zie voor meer informatie over
deze functies op
www.gemeentewesterveld.nl/
vacatures

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.

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
COLLECTEVERGUNNING - VERLEEND

In gemeente Westerveld, collectevergunning Reumafonds in
de week van 17 t/m 23 maart 2019, verzenddatum 22-08-2018,
zaaknummer 223791

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Hoofdstraat 43, 7981 AD, realiseren appartement,
ontvangstdatum 28-08-2018, zaaknummer 225621
• Dwingeloo, Hs Stevensweg, sectie L, nr. 633, aanleggen tijdelijk
baggerdepot, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, ontvangstdatum 28-08-2018, zaaknummer 225662
• Dwingeloo, Nijverheidsweg, sectie M, nr. 1698, nieuwbouw
fabriekshal, ontvangstdatum 27-08-2018 zaaknummer 225564
• Havelte, Veendijk 14, 7971 RR, kap één eik, ontvangstdatum
21-08-2018, zaaknummer 225306

• Uffelte, Rijksweg 30, 7975 RT, wijziging bestemming,
ontvangstdatum 27-08-2018, zaaknummer 225571
Verleend regulier
• Dwingeloo, Kerkpad, sectie K, nr. 1795, aanleggen evenemententerrein, verzenddatum 24-08-2018, zaaknummer 221855
• Havelte, Parkkamp 22, 7971 AM, verbouw woning, verzenddatum 22-08-2018, zaaknummer 224270
• Wapserveen, Midden 80, 8351 HJ, vergroten en wijzigen bijgebouw, verzenddatum 27-08-2018, zaaknummer 224353
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan 13, 8384
EA, nieuwbouw bijgebouw, verzenddatum 05-09-2018, zaaknummer 222836
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan 13a, 8384
EA, nieuwbouw bijgebouw, verzenddatum 05-09-2018, zaaknummer 222839

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

