Informatierubriek

Woensdag 7 november 2018

Commissievergadering

Grofvuilroute

De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 13 november 2018
om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:

Donderdag 6 december 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 november 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

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
11 september 2018 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Informatieverstrekking college over experimenten aanpak Sociaal
Domein 2018 - 2019
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 online
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

Aangepaste
openingstijden
Het gemeentehuis is op donderdag 22 november tot 12.30 uur geopend en
telefonisch bereikbaar. Met andere woorden: die dag is het gemeentehuis
eerder gesloten.

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

Aanwijzingsbesluit
B&W hebben besloten de eerste groep locaties aan te wijzen voor het
plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer voor de inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen.
De volgende locaties zijn aangewezen:
• Dorpsstraat 36, Havelte, ter hoogte van de Albert Heijn;
• Patrijsweg 7, Havelte, in de groenstrook;
• Vijverlaan 2, Uffelte, tegenover het dorpshuis;
• Brink 47, Dwingeloo, bij de Albert Heijn;
• Valderseweg Dwingeloo, bij de brandweer;
• Koekoeksweg 1, Geeuwenbrug, in de groenstrook;
• Hoofdstraat 82, Diever, bij de Coop;
• Raadhuislaan 1, Diever, bij het gemeentehuis;
• Schapendrift Vledder, bij de Coop;
• Meester Onssteestraat 5, Zorgvlied, in de groenstrook;
• Linthorst Homanstraat 4, Wilhelminaoord, bij het sportpark;
• W. Dassenstraat Wapserveen, bij het dorpshuis.
Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u daartegen binnen zes weken
na de dag van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij B&W.

Stimulering Meerdaagse
Toeristische Evenementen

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

Gemeente Westerveld kent de subsidieregeling ‘stimulering meerdaagse
toeristische evenementen’. Deze regeling is ingesteld om (evenementen)organisaties te stimuleren om nieuwe of vernieuwende meerdaagse evenementen
te organiseren die bijdragen aan het verhogen van het aantal overnachtingen
en de bestedingen in de gemeente Westerveld. Dit kunnen ook meerdaagse
of eendaagse internationale wedstrijden of Nederlandse Kampioenschappen
zijn.

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.

Organisaties die in 2019 voor een subsidiebijdrage in aanmerking willen
komen kunnen hun plannen en begroting indienen bij de gemeente Westerveld. Meer informatie is te vinden op de website: www.gemeentewesterveld.
nl/stimuleringevenementen

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.

Bekendmakingen
MILIEUMELDINGEN

• Vledder, Vledderlanden 2A, 8381 XL, melding Activiteitenbesluit voor het
veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 18-05-2018, zaaknummer
229311
• Wapserveen, Westeinde 185, 8351 HN, melding Activiteitenbesluit voor het
veranderen en uitbreiden van een melkrundveehouderijbedrijf, ontvangstdatum 04-07-2018, zaaknummer 229225

MELDING EVENEMENT

• Spier, Oude Postweg 8 (start en finish), MTB Van der Valk mountainbike
toertocht door meerdere dorpen (acceptatie melding 5-jarenvergunning),
verzenddatum 30-10-2018, zaaknummer 222145

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

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Pucklaan 7, 7981 LN, kap 3 eiken, ontvangstdatum 29-10-2018,
zaaknummer 229645
• Diever, ter hoogte van Kasteel 3, 7981 AN, kap 1 eik, ontvangstdatum
23-10-2018, zaaknummer 229357
• Dwingeloo, Lheebroek 7, 7991 PL, renovatie stuw, ontvangstdatum
24-10-2018, zaaknummer 229470
• Ruinen, Witteveen 20 h, 7963 RC, aanbouw aan recreatiewoning, ontvangstdatum 17-10-2018, zaaknummer 228969
• Wapserveen, Butenweg 1, 8351 GC, wijzigen dakbedekking, ontvangstdatum
30-10-2018, zaaknummer 229802
Verleend regulier
• Diever, ter hoogte van Helenalaan 2, 7981 LJ, kap 4 eiken, verzenddatum
07-11-2018, zaaknummer 227997
• Dwingeloo, Dwingelderdijk 41, 7991 RJ, kap 1 kastanjeboom, verzenddatum
07-11-2018, zaaknummer 226936
• Vledder, Scheperskamp 39, 8381 AP, kap 1 kastanjeboom, verzenddatum
07-11-2018, zaaknummer 227408
• Vledder, ter hoogte van Bosbouwkamp 1, 8381 AG, kap 1 eik, verzenddatum
07-11-2018, zaaknummer 227890
• Wapse, Rollestraat 24, 7983 KJ, bouw woonboerderij met 4 woningen,
verzenddatum 31-10-2018, zaaknummer 222009
• Wapserveen, Verlengde Oude Dijk 14, 8351 HZ, vervangen en uitbreiden
dakkapel voorzijde, verzenddatum 31-10-2018, zaaknummer 227232
• Wateren, Keukenlaan 7, 8438 SG, kap 4 eiken, verzenddatum 07-11-2018,
zaaknummer 226719
• Wilhelminaoord, Kooimanstraat, sectie K, nr. 650, bouw 18 woningen,
verzenddatum 31-10-2018, zaknummer 222330
Verlenging beslistermijn
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 28, 7991 CZ, bouwen bedrijfsgebouw, verlengen
beslistermijn, verzenddatum 29-10-2018, zaaknummer 225564
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

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
(voor 24 uur per week)
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
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

