Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 13 februari 2018,
om 20.00 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
Verslag van de vergadering van d.d. 7 december 2017 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Voorstel voorbereidingsbudget onderzoek nieuw dorpshuis Havelte
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
Informatie over verbonden partijen
Voorstel Cultuur in de Gemeente Westerveld
Sluiting

Toelichtingen
• Zie voor meer informatie over agendapunt 10 (Voorstel Cultuur in de Gemeente Westerveld) in het gekleurde kader.
• 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
www.gemeentewesterveld.nl
• 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

Snoeiafval
G R AT I S S T O R T E N

Inwoners van Westerveld kunnen een aantal weken op donderdag- en vrijdagochtend kosteloos snoeiafval (takken) afleveren op het afvalbrengstation
in Havelte. Normaalgesproken moet voor het storten van snoeiafval betaald
worden. Het gaat om de volgende ochtenden:
- donderdag 22 februari en vrijdag 23 februari
- donderdag 1 maart en vrijdag 2 maart
- donderdag 8 maart en vrijdag 9 maart
- donderdag 15 maart en vrijdag 16 maart
- donderdag 22 maart en vrijdag 23 maart
- donderdag 29 maart en vrijdag 30 maart
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).

L AT E N O P H A L E N

Op donderdag 8 maart 2018 wordt een snoeiafvalroute gereden. Wanneer u
snoeiafval wilt laten ophalen, moet dit vooraf aangemeld zijn. Aanmelden kan
tot vrijdag 2 maart via het digitale formulier op www.gemeentewesterveld.nl/
snoeiafval (of telefonisch, nummer 14 0521). De kosten voor het inzamelen zijn
€ 10,- per aanmelding.
Spelregels snoeiafvalroute
• Aangeboden snoeiafval moet vooraf aangemeld zijn via het digitale
formulier op de site of telefoonnummer 14 0521;
• maximaal 2 m3 aan te bieden;
• het snoeiafval moet hanteerbaar en gebundeld zijn;
• vanaf 07.00 uur wordt ingezameld en moet het aangemelde snoeiafval
aan de weg liggen;
• wanneer aangemeld snoeiafval uiteindelijk niet wordt aangeboden op de
inzameldag, brengt de gemeente toch € 10,- in rekening.
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

Woensdag 7 februari 2017

Praat mee over cultuur in
Westerveld
Op 13 februari 2018 bespreekt de raadscommissie Sociaal Domein van de
gemeente Westerveld het nieuwe cultuurbeleid voor onze gemeente.
De commissie brengt graag, samen met u, een advies uit naar de raad over
het cultuurbeleid. Dit beleid is samen met organisaties, verenigingen,
stichtingen, inwoners en raadsleden tot stand gekomen. Het vast te stellen
beleid is geen geschreven document. Het college presenteert het cultuurbeleid op geheel originele en unieke manier. Laat u verrassen!
U bent van harte uitgenodigd op 13 februari 2018 om 20.00 uur in het
gemeentehuis.
• Opening
• Andere punten op de agenda (zie de publicatie ‘Commissievergadering’)
• Presentatie nieuw cultuurbeleid (15 min)
• Lange schorsing (45 min)
Tijdens de schorsing worden alle aanwezigen uitgenodigd om in groepen
zijn/haar ideeën te uiten over de toekomst van cultuur in Westerveld
• Terugkoppeling schorsing (10 min)
• Reactie wethouder Van Schelven (5 min)
• Sluiting vergadering
We sluiten de avond af met een netwerkborrel.
Met vriendelijke groet,
Jan Puper
Voorzitter Commissie Sociaal Domein
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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
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
20 februari en 6 maart 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.
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

Gemeenteraadsverkiezing

Een kiezer mag niet meer dan 2
(twee) volmachten aannemen. De
volmachtstem dient tegelijk met de
eigen stem te worden uitgebracht.
Meer informatie: Bureau verkiezingen
van de gemeente Westerveld (zie
contactgegevens in het colofon).

S T E M M E N B I J VO L M AC H T

Diever, woensdag 7 februari 2018

De burgemeester van Westerveld maakt bekend dat het bij de aanstaande
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerveld op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
A. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
Het betreffende formulier (model L 8) kunt u ook downloaden op onze site
www.gemeentewesterveld.nl
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 door de kiezer
worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op
maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd. Indienen kan bij de
publieksbalie in de hal van het gemeentehuis in Diever en per post naar
gemeente Westerveld, postbus 50, 7970 AB Havelte. Mailen mag ook naar
info@gemeentewesterveld.nl
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet
op maandag 5 februari 2018 als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de
stemming deel te nemen.
B. Machtiging door overdracht van de stempas
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas en laat de kaart
door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan
de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de
gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter
van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en
met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het
uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever
worden ingetrokken.

De burgemeester voornoemd,
H. Jager
(vervolg op pagina 2)

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. 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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Referendum
Op woensdag 21 maart 2018 is het referendum over de Wet op
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

S T E M M E N M E T E E N K I E Z E R S PA S

De burgemeester van Westerveld maakt bekend dat het bij het
aanstaande referendum over de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 21 maart 2018 een kiezer
is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig
stembureau in Nederland.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
A. Schriftelijke aanvraag
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos
formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
Het betreffende formulier (model K6) kunt u ook downloaden
op onze site www.gemeentewesterveld.nl
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds
verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 door
de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer
is geregistreerd. Indienen kan bij de publieksbalie in de hal
van het gemeentehuis in Diever en per post naar gemeente
Westerveld, postbus 50, 7970 AB Havelte.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker
is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming
te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
B. Mondelinge aanvraag
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch
uiterlijk op dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur de stempas over

te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats
waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker
is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming
te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden
vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas
ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt
identificeren mag u niet stemmen.
Meer informatie: Bureau verkiezingen van de gemeente Westerveld (zie de contactgegevens in het colofon)

S T E M M E N B I J VO L M AC H T

De burgemeester van Westerveld maakt bekend dat het bij het
aanstaande referendum over de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 21 maart 2018 een kiezer
is toegestaan bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
A. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos
formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Het betreffende formulier (model
L8) kunt u ook downloaden op onze site www.gemeentewesterveld.nl
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018
door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer
is geregistreerd. Indienen kan bij de publieksbalie in de hal
van het gemeentehuis in Diever en per post naar gemeente
Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Mailen mag ook
naar info@gemeentewesterveld.nl Het verzoekschrift kan niet

worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is
verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per
brief te stemmen.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op
te treden, moet op maandag 5 februari 2018 als kiezer zijn
geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een
volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken
of zelf aan de stemming deel te nemen.
B. Machtiging door overdracht van de stempas of
kiezerspas
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente
als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te
stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of
kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette,
stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas
of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de
gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen.
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden
uitgebracht.
Meer informatie: Bureau verkiezingen van de gemeente
Westerveld (zie de contactgegevens in het colofon)

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, Veleweg 1, 7973 JV, kappen van een eik, ontvangstdatum
20-1-2018, zaaknummer 213905
• Diever, Hoofdstraat 24, 7981 AA, kappen van 1 eik, 1 am.eik
en 1 lindeboom, ontvangstdatum 16-01-2018, zaaknummer
213599
• Diever, Hezenes 33, 7981 LD, vernieuwen recreatiewoning,
ontvangstdatum 22-01-2018, zaaknummer 214024
• Diever, Dwarsdrift 24, 7981 AP, kappen van 2 eiken, ontvangstdatum 24-1-2018, zaaknummer 214233
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 25, 7991 CZ, bouwen, uitbreiden
bedrijfspand, ontvangstdatum 16-01-2018, zaaknummer
213538
• Dwingeloo, Boterveen 14a, 7991 PV, bouwen, bedrijfswoning,
ontvangstdatum 19-01-2018, zaaknummer 213773
• Dwingeloo, Leggeloo 6, 7991 PW, bouwen verbouw woonboerderij, ontvangstdatum 18-01-2018, zaaknummer 213650
• Dwingeloo, Dwingelderdijk 17, 7991 RH, noodkap van een eik,
ontvangstdatum 23-1-2018, zaaknummer 214044
• Frederiksoord, M.E. van der Meulenweg 13, 8382 CC, kappen
van een eik, ontvangstdatum 23-1-2018, zaaknummer 214071
• Wapserveen, Oosteinde 5, 8351 HA, kappen van 1 eik, ontvangstdatum 17-01-2018, zaaknummer 213659
• Wapserveen, Oosteinde 70, 8351 HH, slopen bestaande schuur
en bouwen nieuwe schuur, ontvangstdatum 18-01-2018, zaaknummer 213708
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan, sectie K,
nr. 1790, nieuwbouw woonhuis, ontvangstdatum 26-1-2018,
zaaknummer 214492
Verleend regulier
• Dwingeloo, Leggelerstaat 11, 7991 TB, bouw schuur met kelder,
verzenddatum 23-1-2018, zaaknummer 209518
• Dwingeloo, Valderseweg - N 855, sectie M., nr. 47, aanleg rotonde, verzenddatum 23-1-2018, zaaknummer 211716

• Dwingeloo, Poolweg, sectie M., nr. 654, aanleg fietspad, verzenddatum 23-1-2018, zaaknummer 208568
• Dwingeloo, Lhee 72, 7991 PJ, bouwen schuur en tweede uitweg, verzenddatum 6-2-2018, zaaknummer 210560
• Havelte, Kad. bekend Havelte, sectie I, nr. 4128, Piet Soerplein,
7971, kappen van 58 bomen (lindes, eiken en esdoorns), verzenddatum 01-02-2018, zaaknummer 208915
• Havelte, ter hoogte van Osseweidenweg 1, 7971 PD, kap 1 eik,
verzenddatum 01-02-2018, zaaknummer 208295
• Havelterberg, Ruiterweg 41, 7974 HA, kappen 7 Amerikaanse
eiken, 2 berken en 1 beuk, verzenddatum 01-02-2018, zaaknummer 208308
• Nijensleek, Schoolweg 5a, 8383 EL, nieuwbouw woonhuis,
verzenddatum 23-1-2018, zaaknummer 211187
• Wapserveen, Oosteinde 62-64, 8351 HH, realiseren recreatieappartement, verzenddatum 23-1-2018, zaaknummer 210716
• Wapserveen, Schipslootweg 5a, 8351 HV, kappen van een berk
en verbreden dam, verzenddatum 30-01-2018, zaaknummer
211011
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

KENNISGEVING VERLENEN
OMGEVINGSVERGUNNING WESTEINDE
30 T E D W I N G E L O O ( R I J K S M O N U M E N T )

Op 14 juni 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning binnengekomen voor het intern vergoten van de woonfunctie en
het wijzigen van een deel van de kozijnen in de zijgevels van
het Rijksmonument aan Westeinde 30, 7991 RV, te Dwingeloo
(monumentnummer 14242).
B&W van de gemeente Westerveld maken bekend dat zij op
grond van artikel 2.1, lid 1, onder a en onder f, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning hebben verleend. De omgevingsvergunning is verleend
voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten’.
Inzage en beroep: u kunt de vergunning en de bijbehorende
stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de
gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij
verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning
niet gewijzigd.
Tegen de vergunning kan beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de termijn
van terinzagelegging hier redelijkerwijze niet toe in staat zijn
geweest.
De beroepstermijn gaat in op 7 februari 2018 en loopt af op
21 maart 2018. De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep
is ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is
gedaan. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden
ingediend bij de rechtbank in Groningen. Het verzoek om
voorlopige voorziening moet worden gestuurd naar: Rechtbank
Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700
AD Groningen. Voor meer informatie over de procedure en de
eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) – zaaknummer 201023

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

