Informatierubriek

Commissievergadering
Op dinsdag 13 maart 2018 vindt een gezamenlijke vergadering van de
raadscommissies Fysiek Domein en Middelen en Sociaal Domein plaats,
aanvang 20.00 uur in de raadzaal. De geplande commissievergadering van
donderdag 15 maart a.s. komt te vervallen.
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 van 9
januari 2018 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Voorstel verhoging investeringssubsidie uitbreiding huidige kleed- en wasaccommodatie Voetbalvereniging en Rugbyclub Dwingeloo
Presentatie college over definitief ontwerp sportaccommodatie/dorpshuis Stad en Esch in Diever
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
Informatie over verbonden partijen
Sluiting

Toelichtingen
• 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 eenieder –
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

Paasvuren
Op zondag 1 en maandag 2 april 2018 is het Pasen. Traditiegetrouw wordt in
dat weekend een aantal paasvuren aangestoken. De groepen die al eerder
een paasvuur georganiseerd hebben weten wel aan welke voorwaarden zij
moeten voldoen en hoe zij bij de gemeente melding maken van een paasvuur. Voor nieuwe groepen nog even een samenvatting van de regels. Zie
voor meer informatie op www.gemeentewesterveld.nl/paasvuur
Voor het organiseren van een paasvuur heeft u toestemming nodig van de
gemeente. De toestemming, ofwel de ontheffing, vraagt u aan met het invullen en insturen van het ‘Aanvraagformulier Paasvuur’. De pdf van dit formulier
staat op www.gemeentewesterveld.nl/paasvuur De gemeente verleent ontheffing voor slechts 1 paasvuur per dorp of dorpskern per kalenderjaar. Alleen
organisaties en instellingen die een lokaal maatschappelijk doel vertegenwoordigen kunnen een ontheffing krijgen. Het paasvuur moet openbaar toegankelijk zijn. De ‘paasbult’ mag alleen worden opgebouwd met snoeihout
van particulieren en de afstand van het paasvuur ten opzichte van gebouwen,
bebouwde kom en natuur moet minimaal 100 meter zijn.

Grofvuilroute
Donderdag 5 april 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 29 maart 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
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Snoeiafval en compost
S N O E I A F VA L 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 nog de volgende ochtenden:
- 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).

G R AT I S C O M P O S T

De gemeente doet weer mee aan de landelijke compostactie. Dit betekent
dat ieder huishouden in Westerveld gratis compost kan ophalen. Voor ieder
huishouden is maximaal 1 shovelbak vol compost beschikbaar. Inwoners kunnen de gratis compost ophalen bij het afvalbrengstation aan de Oeveraseweg
19 in Havelte op:
- vrijdagmiddag 23 maart 2018 tussen 12.30 uur en 16.00 uur en
- zaterdagochtend 24 maart 2018 tussen 8.30 uur en 12.00 uur.
Spelregels: de gratis compost kan alleen gehaald worden wanneer men in bezit is van een toegangspas van het afvalbrengstation van gemeente Westerveld. Per auto (met aanhangwagen) één toegangspas. Ook geldt: op = op.

Werkzaamheden Piet
Soerplein
WERKZAAMHEDEN OP HET PLEIN EN
V E R P L A AT S I N G W E E K M A R K T

Op 19 maart 2018 begint de aannemer met de herinrichting van het Piet
Soerplein. Door de werkzaamheden kan het voorkomen dat de loop-, fiets-,
en autoroutes die u gewend bent te nemen, tijdelijk anders liggen. De winkels
en woningen blijven bereikbaar.
Tijdens de werkzaamheden kan de weekmarkt niet op de gebruikelijke plek
midden op het plein staan. Daarom wordt de weekmarkt tijdens de uitvoering verplaatst naar de plaats voor lang-parkeren bij het rugbyterrein. Deze
tijdelijke plek wordt met borden aangegeven. Zodra het plein gereed is, keert
de weekmarkt weer terug naar de bekende plek op het plein.
Als alles volgens planning verloopt dan zijn de werkzaamheden in de week
van 23 juli afgerond.
Heeft u vragen over de werkzaamheden? De aannemer richt een bouwkeet in
naast het oude Univé kantoor. Hier kunt u terecht voor meer informatie.
U kunt ook contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521
en via info@gemeentewesterveld.nl
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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 maart, 3 en 17 april 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

Wegen en verkeer

Stemhulp

W E G W E R K Z A A M H E D E N D E M U S S E L S/ D E
VENNEN

Aan de gemeenteraadsverkiezingen
in Westerveld, op woensdag 21 maart
2018, doen zes partijen mee:
1. Progressief Westerveld/D66/
GroenLinks, 2. VVD, 3. PvdA,
4. CDA, 5. Gemeentebelangen,
6. DSSW/Sterk Westerveld

Voor de aanleg van een fietspad tussen Dwingeloo en Beilen worden de
volgende wegen van 26 februari tot en met 25 mei (of het einde van de
werkzaamheden) voor alle doorgaande verkeer worden afgesloten:
• De Mussels tussen de Beilervaart en Lheebroek/Smalbroek
• De Vennen tussen Holtien en Lheebroek/Lheebroekerweg.
De kruising Holtien - De Vennen is afgesloten van 16 april tot en met 26 april
of het einde van de werkzaamheden.
De afsluiting wordt op de gebruikelijke manier aangegeven met borden en
afzethekken. De omleidingsroute is ook aangegeven met borden. Wij vragen
uw begrip voor de eventuele overlast die deze wegafsluiting met zich meebrengt.

O P H E F F E N V E R B O D T O T S T I L S TA A N D E
SINGELIER DIEVER

B&W van Westerveld maken bekend dat ze het voornemen hebben om het
verbod tot stilstaan ter hoogte van OBS De Singelier te Diever op te heffen. Uit
onderzoek blijkt dat dit verbod geen effect heeft.
Inzage: de betreffende stukken liggen zes weken, met ingang van 7 maart
2018 tot en met 18 april 2018, ter inzage in het gemeentehuis in Diever.
Zienswijze: belanghebbenden kunnen binnen deze termijn (tot en met 18
april 2018) hun zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit bij het College
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Alleen als u
op tijd uw zienswijze indient tegen het voorgenomen besluit (of als u kunt
aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om uw zienswijze in te dienen),
kunt u later beroep instellen tegen het definitieve besluit.

De zes partijen hebben gekozen voor
de digitale stemhulp MijnStem.
Op de website van MijnStem krijgt
u 24 stellingen voorgelegd die ook
door de deelnemende partijen
beantwoord zijn. Het programma
berekent op basis van de 24 stellingen, welke partij het meest bij u past.
U vindt de stemhulp op
http://westerveld.mijnstem.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

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
MILIEUMELDINGEN
• Dwingeloo, Achter ‘t Zaand 4, Schaapskooi Lhee, melding
Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting,
ontvangstdatum 17-02-2017, zaaknummer 216131
• Dwingeloo, Stroovledder 8, 7991 SB, melding Activiteitenbesluit voor het oprichten van een paardenopfokbedrijf,
ontvangstdatum 14-09-2017, zaaknummer 215710
• Havelte, Trambaanweg 6, 7971 RS, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van de inrichting (pluimveehouderij), ontvangstdatum 11-10-2017, zaaknummer 215859
• Nijensleek, Moersberger erven 1, 8383 EA, melding Activiteitenbesluit voor het wijzigen en uitbreiden van het bedrijfspand, ontvangstdatum 14-01-2018, zaaknummer 215858

APV-VERGUNNING VERLEEND
• Diever, jaarlijkse Struunmarkten aan Bosweg, vergunning
voor Struunmarkten op 4 maart, 6 mei, 3 juni, 1 juli,
5 augustus, 2 september, 7 oktober en 4 november 2018 van
11.00 tot 17.00 uur, zaaknummer 215263

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Boterveen 1, 7991 PV, wijzigen gevel en dakbedekking, ontvangstdatum 21-02-2018, zaaknummer 215834
• Dwingeloo, Eemster 19, 7991 PP, kappen van 1 lindeboom,
ontvangstdatum 22-02-2018, zaaknummer 215851
• Dwingeloo, Eemster 21, 7991 PP, kappen van 1 kastanje,
ontvangstdatum 23-02-2018, zaaknummer 215962
• Dwingeloo, Entingheweg 19, 7991 CC, vervangen van
handelsreclame, ontvangstdatum 19-02-2018, zaaknummer
215704
• Dwingeloo, Koekoeksweg 1, 7991 TM, kappen van 1 esdoorn,
ontvangstdatum 21-02-2018, zaaknummer 215792
• Dwingeloo, Westeinde 26, 7991 RV, kappen van 1 lindeboom,
ontvangstdatum 22-02-2018, zaaknummer 215848
• Frederiksoord, Koningin Wilhelminalaan 54, 8382 GD, nieuwbouw schuur, ontvangstdatum 21-02-2018, zaaknummer
215823
• Havelte, Vorelaan 3, 7971 AV, uitbreiden woning, ontvangstdatum 23-02-2018, zaaknummer 215986

• Uffelte, Linden Erven 2, 7975 AV, kappen van 1 eik, ontvangstdatum 20-02-2018, zaaknummer 215707
• Uffelte, Nieuwlandenweg 1, 7975 PA, kappen van 1 knotpopulier en 1 es, ontvangstdatum 22-02-2018, zaaknummer
215849
• Uffelte, Ruinerwoldseweg 4, 7975 PD, nieuwbouw woning
met werkplaats, ontvangstdatum 23-02-2018, zaaknummer
215972
• Vledderveen, Middenweg 1, 8385 GK, kappen van 3 eiken,
ontvangstdatum 21-02-2018, zaaknummer 215801
Verleend regulier
• Dwingeloo, Leggeloo 6, 7991 PW, verbouw woonboerderij,
verzenddatum 28-02-2018, zaaknummer 213650
• Dwingeloo, ter hoogte van Dwingelderdijk 17, 7991 RH,
kap 1 eik, verzenddatum 07-03-2018, zaaknummer 214044
• Dwingeloo, ter hoogte van Stroovledder 17, 7991 SB,
kap 1 eik, verzenddatum 07-03-2018, zaaknummer 213425
• Havelte, ter hoogte van Uffelterkerkweg 3, 7971 PP,
kap 1 eik, verzenddatum 07-03-2018, zaaknummer 209214
• Uffelte, Rijksweg 28, 7975 RT, bouwen, handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening de bouw van een opslagloods,
verzenddatum 07-03-2018, zaaknummer 212619
• Wapserveen, Midden 102, 8351 HK, kap 4 berken en 1 acer,
verzenddatum 07-03-2018, zaaknummer 213447
• Wapserveen, Oosteinde 7, 8351 HA, kappen 1 boom,
verzenddatum 07-03-2018, zaaknummer 214495
• Vledder, ter hoogte van De Bree 27, 8381 BS, kap 1 eik,
verzenddatum 07-03-2018, zaaknummer 212195
Geweigerd regulier
• Havelte, Havelter Schapendrift 17, 7971 BA, kap 1 eik,
verzenddatum 05-03-2018, zaaknummer 213156
• Uffelte, Schoolstraat 30, 7975 AC, kappen van 1 eik,
verzenddatum 26-02-2018, zaaknummer 212791
Verlenging beslistermijn
• Diever, Westeres 7, 7981 BC, uitbreiden Stad & Es Lyceum,
ontvangstdatum 24-12-2017, zaaknummer 212643
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
ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING

‘Woongroep Zandroos, Bisschopshof ong. Diever’

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) – zaaknummer 210973
Op 30 november 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning
binnengekomen voor de bouw van een gebouw met 22 appartementen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld
maken overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij voornemens is
de omgevingsvergunning van ‘Woongroep Zandroos, Bisschopshof ong. Diever’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.576.
AFWZandroosDVR-0001 te verlenen. De omgevingsvergunning
zal worden verleend voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening’.
Inzage: de ontwerpomgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 8 maart 2018
tot en met 19 april 2018 in het gemeentehuis van de gemeente
Westerveld. De ontwerpomgevingsvergunning kan ook worden
ingezien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt de ontwerpvergunning 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.
Zienswijze: gedurende de periode van de ter inzagelegging
kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling
kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd
te worden aan het college van Burgemeester en Wethouders
van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Wij verzoeken u
bij correspondentie het zaaknummer te vermelden. Voor het
maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

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

