Informatierubriek

Woensdag 6 juni 2018

Commissievergadering

Eikenprocessierupsen

De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 12 juni 2018, om
20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:

Ieder jaar, van ongeveer mei tot en met september, bestaat de kans dat de
eikenprocessierups in de gemeente wordt aangetroffen. De rups verspreidt
brandharen die bij mensen en dieren irritaties kunnen geven. Als u eikenprocessierupsen ontdekt in de openbare ruimte, meld dit dan bij de gemeente.
Contact met de eikenprocessierups kan voor gezondheidsklachten zorgen.
Informatie over gezondheidsklachten door de eikenprocessierups vindt u bij
de GGD Drenthe.
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Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering
8 mei 2018 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Voorstel jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting
2019 e.v. GGD Drenthe
Voorstel conceptbegroting 2019 Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Voorstel begroting 2019, jaarrekening 2017, kaderbrief 2019 IGSD
Steenwijkerland – Westerveld
Voorstel jaarstukken Reestmond, jaarrekening 2017, ontwerpbegroting 2019
en doorrekening 2020 - 2022
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

Ruimtelijke ordening
O N T W E R P B E S T E M M I N G S P L A N ‘ M I D D E N W E G 14
E N 15, V L E D D E R ’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht maken b&w bekend dat met ingang van
7 juni 2018 het ontwerpbestemmingsplan ‘Middenweg 14 en 15, Vledder’,
met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.PHZMiddenweg1415VL-0002, ter
inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet ten eerste in een woonbestemming voor de twee bestaande groepsaccommodaties ‘Olde Stee’ en
‘Vijverstee’ op het perceel Middenweg 15/Lange Wandenweg 2. Ten tweede
wordt in het ontwerpbestemmingsplan aan het huidige kampeerterrein ‘De
Bosrand’ Middenweg 15 te Vledder, een globale woonbestemming met uitwerkingsverplichting toegekend voor de realisatie van drie riante vrijstaande
woningen. De bestaande bedrijfswoning wordt voorshands als reguliere
woning gehandhaafd, maar mag in de toekomst worden vervangen door een
riante vrijstaande woning. De ontsluiting van de woningen op de openbare
weg blijft op de plek van de huidige in- en uitrit van het campingterrein. Aan
de uitwerking van de globale woonbestemming zijn voorwaarden verbonden die in hoofdzaak betrekking hebben op de beoogde hoogwaardige
beeldkwaliteit van de toekomstige bebouwing. Aan het uitwerkingsplan is
een openbare procedure verbonden. Nadat de openbare procedure voor
het uitwerkingsplan is doorlopen, kan een reguliere omgevingsvergunning
voor het bouwen van een woning worden aangevraagd. In verband met de
planontwikkeling heeft de gemeente een anterieure overeenkomst met de
initiatiefnemer gesloten.
Ter inzage: het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 7 juni 2018 tot en met 18
juli 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Diever. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op de site www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijzen: vanaf 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018 kunt u schriftelijk of
mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de
gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 215953 vermelden.
Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak via
telefoonnummer 14 0521.

Bekendmaking
K E N N I S G E V I N G A N T E R I E U R E OV E R E E N KO M S T
OV E R G R O N D E X P L O I TAT I E O P G R O N D VA N
A R T I K E L 6 . 24 L I D 3 W E T R U I M T E L I J K E
ORDENING

Het college van b&w maakt bekend dat zij op 23 mei 2018 een anterieure
overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening heeft
gesloten met mevrouw A. van der Helm. In de overeenkomst zijn afspraken
gemaakt over het bouwen van maximaal vier vrijstaande woningen met de
functie ‘wonen’ voor permanente bewoning aan de Middenweg 14 te Vledder.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt zes weken ter inzage, van
5 juni 2018 tot en met 18 juli 2018. De zakelijke beschrijving van de overeenkomst is in te zien in het gemeentehuis in Diever.

ZomerOndernemer
De gemeenten Meppel, Steenwijkerland, Staphorst en Westerveld doen gezamenlijk mee aan het project ZomerOndernemer.
Ben jij tussen de 15 en 22 jaar en heb je een idee om een eigen bedrijf te
starten? Doe dan mee! In zes weken start je onder professionele begeleiding
je eigen bedrijf.
Deelname aan het project is gratis en er is plaats voor 30 deelnemers.
Wat je nodig hebt, is een idee voor een bedrijf en motivatie. Het project start
op 24 juli 2018. Meer informatie vind je op www.zomerondernemer.nl

Westerveld zomerMOVES
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en heb je zin in een leuke middag met sport en
spel in en rond het zwembad? Geef je dan op voor Westerveld zomerMOVES!
Dit wordt in elk zwembad in de gemeente Westerveld georganiseerd:
• woensdag 20 juni van 15.00 tot 17.00 uur in zwembad De Paasbergen
in Dwingeloo
• woensdag 27 juni van 15.00 tot 17.00 uur in Bosbad Vledder
• woensdag 4 juli van 14.00 tot 16.00 uur in zwembad De Klerkvlekken
in Havelte
Abonnementhouders van het zwembad kunnen gratis meedoen, andere
deelnemers betalen een speciaal tarief van € 3,-. Zwemdiploma niet verplicht.
Wil je mee te doen? Mail dan naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl

Bekendmakingen
MILIEUMELDING

• Dwingeloo, Nijverheidsweg 33, 7991 CZ, melding Activiteitenbesluit voor
het oprichten van een inrichting, ontvangstdatum 05-02-2018, zaaknummer 220461

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, Veleweg 5, 7973 JV, plaatsen tijdelijke woonruimte, ontvangstdatum
25-05-2018, zaaknummer 220616
• Dwingeloo, Westeinde 39, 7991 RT, realiseren mantelzorgwoning, ontvangstdatum 28-05-2018, zaaknummer 220676
• Wapse, Ten Have 21, 7983 KD, nieuwbouw potstal, ontvangstdatum
29-05-2018, zaaknummer 220754
Verleend regulier
• Dwingeloo, Eemster 1a, 7991 PP, tijdelijke bewoning, verzenddatum
06-06-2018, zaaknummer 220356
• Dwingeloo, Lhee 10, 7991 PE, functiewijziging van wonen naar recreatieappartement van een van de wooneenheden, verzenddatum 25-05-2018,
zaaknummer 215454
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

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

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
Gemeente Westerveld
is op zoek naar een

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

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

