Informatierubriek

Twee
commissievergaderingen
De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 4 december a.s. om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:
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
6 november 2018 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Belastingverordeningen 2019
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
Informatie over verbonden partijen
Sluiting

De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op donderdag 6 december
2018 om 20:00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:
1. Opening
2. Vaststellen agenda en vergaderorde
3. Vragenhalfuur voor inwoners
4. Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering 13 november 2018 + toezeggingenlijst
5. Rondvraag
6. Ingekomen stukken en mededelingen
7. Informatie van het college van burgemeester en wethouders
8. Informatie over verbonden partijen
9. Informatievoorziening college over actualiteiten Jeugdhulp
10. 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

Stimulering verduurzaming
gemeentelijke monumenten
De Gemeente Westerveld heeft een subsidieregeling “éénmalige stimulans
verduurzaming monumenten” ingesteld. Deze regeling is ingesteld om
eigenaren van een vrijwillig gemeentelijk monument die in gebruik is als
woonhuis, of een verblijfs-/groepsfunctie heeft zonder commercieel gebruik,
éénmalig financieel te ondersteunen met een subsidie. Meer informatie is te
vinden op de website.

Informatiebijeenkomst
carbid
Dinsdag 11 december 2018, 19.30 uur houdt de gemeente Westerveld de
jaarlijkse informatieavond over carbidschieten. De bijeenkomst is in het
gemeentehuis.
In Westerveld kennen we de goede traditie van carbidschieten op oudjaarsdag. Een traditie die inmiddels op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed staat. Het schieten met carbid op oudjaarsdag wordt in Westerveld zowel door verenigingen/georganiseerde groepen als door individuele
inwoners gedaan.

Woensdag 28 november 2018
Burgemeester Jager nodigt ook dit jaar, inwoners die oudjaarsdag van plan
zijn met carbid te schieten, uit voor een informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst worden de organisatie, traditie en regels besproken. De combinatie
veiligheid en plezier voor iedereen – betrokken of omwonend – staat voorop.
Van de ‘carbidschieters’ die in het verleden het afschieten van carbid op de
juiste wijze vooraf gemeld hebben, zijn de gegevens bekend. Zij worden ook
uitgenodigd per brief. Maar óók de ‘carbidschieters’ die niet een uitnodigingsbrief ontvangen, worden langs deze weg van harte uitgenodigd.
Graag tot ziens op dinsdag 11 december, 19.30 uur in het gemeentehuis.

Gladheidsbestrijding
De winter doet weer voorzichtig zijn intrede en dat betekent dat we te maken
kunnen krijgen met gladheid op de wegen. Bij verwachte gladheid worden als
eerste de doorgaande wegen, busroutes, schoolroutes en wegen bij openbare
gebouwen gestrooid. Houdt de gladheid aan, dan worden ook andere wegen
gestrooid. Dit gebeurt alleen overdag. Bij extreme winterse weersomstandigheden en sneeuwval kan het in sommige gevallen geruime tijd duren voordat
de wegen schoon en begaanbaar zijn. Meer informatie over de gladheidsbestrijding en strooiroutes staat op www.gemeentewesterveld.nl/gladheidsbestrijding

Fotowedstrijd
gemeentegids
Doet u al mee met de fotowedstrijd van de gemeente Westerveld? het thema
is duurzaamheid in de breedste zin van het woord. De winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids 2019/2020. De beste foto
wordt geplaatst op de voorpagina van de gemeentegids.
Daarnaast maakt u kans op een waardebon van:
€ 75,- (eerste plaats),
€ 50,- (tweede plaats) en
€ 25,- (derde plaats).
Ook maakt u kans om de publieksprijs te winnen. Er is een publieksprijs voor:
• de leeftijdscategorie tot en met 16 jaar en
• voor de leeftijd categorie vanaf 16 jaar.
De winnaars van de publieksprijs ontvangen een waardebon van € 50,Alle informatie en de voorwaarden vindt u op: gemeentewesterveld.nl/
fotowedstrijd2019

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
11 december 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

Bekendmakingen
COLLECTEVERGUNNING VERLEEND

In gemeente Westerveld, collectevergunning Bartiméus Fonds, 14 t/m 19
oktober 2019, verzenddatum 19-11-2018, zaaknummer 230957

EVENEMENTENVERGUNNING VERLEEND

Havelte, Dorpsstraat 21, festiviteit met dj’s op 1 december 2018 van 22.00 uur
tot 02.00 uur, verzenddatum 22-11-2018, zaaknummer 231076

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, Kamperweg 4, 7973 JW, kap 1 eik, ontvangstdatum 15-10-2018,
zaaknummer 228761
• Dieverbrug, N371, sectie I, nr. 1935, aanleg inrit nabij carpoolplaats,
ontvangstdatum 14-11-2018, zaaknummer 231138
• Dwingeloo, Bosrand 11, 7991 PA, tijdelijk plaatsen stacaravan naast woning,
ontvangstdatum 15-11-2018, zaaknummer 231073
• Dwingeloo, Lhee 47, 7991 PH, tijdelijk plaatsen stacaravan (tot 1-7-2019),
ontvangstdatum 15-11-2018, zaaknummer 231296
• Havelte, Dennenlaan 33, 7971 AN, kap 1 berk, ontvangstdatum 21-11-2018,
zaaknummer 231471
• Havelte, Raadhuislaan 8, 7971 CT, verbouw woning, ontvangstdatum
16-11-2018, zaaknummer 231302
• Havelte, Veldkamp 46, 7971 BW, plaatsen carport, ontvangstdatum
16-11-2018, zaaknummer 231301
• Uffelte, Vlasbergen 3, 7975 AL, plaatsen dakkapel, ontvangstdatum
19-11-2018, zaaknummer 231407
• Wapse, Heuringsweg 4, 7983 KG, nieuwbouw woning, ontvangstdatum
19-11-2018, zaaknummer 231423
• Wapserveen, Oosteinde 11, 8351 HA, plaatsen zonnepanelen, ontvangstdatum 16-11-2018, zaaknummer 231315
Verleend regulier
• Diever, Ten Darperweg 2, 7981 LX, vergroten loods, verzenddatum
28-11-2018, zaaknummer 229879
• Vledder, Oosteind 7, 8381 BH, kap 1 lariks, 9 esdoorns en 5 berken, verzenddatum 26-11-2018, zaaknummer 228193
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

Vacature
Gemeente Westerveld
is op zoek naar een

Communicatiemedewerker
(28 uur per week)

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

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

