Informatierubriek

Woensdag 9 mei 2018

Raadsvergadering

De inzamelroute van de ‘oranje’ container van maandag 21 mei is verplaatst
naar zaterdag 19 mei.

De raad vergadert op woensdag 16 mei 2018 om 20.00 uur in de raadszaal.
De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

Grofvuilroute

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
Ingekomen stukken
Bestuursakkoord
Benoeming en installatie wethouders/ontheffing ingezetenschap
Toelating en installatie van de heer J.H. Bruursema tot lid van de
gemeenteraad
7. Sluiting

Toelichtingen
1. De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via:
www.gemeentewesterveld.nl
2. De vergaderstukken kunt u downloaden via www.gemeentewesterveld.nl/
bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’.
3. 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

Afscheid Wethouder
Erik van Schelven
Op woensdag 23 mei 2018 neemt wethouder Erik van Schelven afscheid als
wethouder van de gemeente Westerveld.
Wij nodigen u uit voor de afscheidsreceptie op woensdag 23 mei van 15.30
uur tot 17.30 uur in de hal van het gemeentehuis in Diever. U bent van harte
welkom.
Aanmelden
We horen graag of u erbij bent.
Aanmelden kan tot dinsdag 15 mei via www.gemeentewesterveld.nl/
afscheidsreceptie
Cadeautip
Wilt u een cadeau geven? Wethouder van Schelven stelt een online donatie
voor de Stichting Support Casper zeer op prijs. Deze stichting doet baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Uw online donatie kan via www.
supportcasper.nl/doneren

Mantelzorgwaardering
Westerveld 2018
Mantelzorger bent u als u (langdurig) zorgt voor een partner, familielid,
vriend of kennis. Woont u of woont degene voor wie u zorgt in de gemeente
Westerveld? Dan kunt u vanaf 15 april tot en met 30 mei 2018 een blijk van
waardering aanvragen: de mantelzorgwaardering. Hiermee spreekt de gemeente haar waardering uit voor mantelzorgers, die langdurig zorg bieden
aan iemand die het nodig heeft.
Aanvragen
Mantelzorgers, dus ook jonge mantelzorgers, kunnen de mantelzorgwaardering aanvragen via een aanvraagformulier op de website van Welzijn MensenWerk: www.welzijnmw.nl/waarderingwesterveld. Het aanvraagformulier is
ook telefonisch op te vragen bij het Centraal Meldpunt van Welzijn Mensenwerk, via telefoonnummer 085-2731427.

Aangepaste openingstijden
en afvalinzameling
Het gemeentehuis en het Afvalbrengstation zijn gesloten op donderdag 10
mei (Hemelvaartsdag) en maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag).
Huisvuilcontainers
De inzamelroute van de ‘grijze’ container van donderdag 10 mei is verplaatst
naar zaterdag 12 mei.

Donderdag 31 mei 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 24 mei 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

Inloopbijeenkomst Brinkenplan ‘Diever op dreef’
Dinsdag 5 juni van 16.00 uur tot 20.00 uur heeft u in het Dingspilhuus in
Diever de mogelijkheid om uw reacties, opmerkingen en suggesties te geven
op de verschillende schetsontwerpen van het Brinkenplan ‘Diever op Dreef’.
Deze schetsontwerpen krijgen hun uitwerking in de technische ontwerpen.
Uiteraard hoort u ook de verwachte werkzaamheden voor de rest van dit jaar
rondom het project ‘Diever op Dreef’. U bent van harte welkom.

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Acht Boerijen 23 en 25, 7981 EK, nieuwbouw 2 onder 1 kap woningen,
ontvangstdatum 25-04-2018, zaaknummer 219132
• Dwingeloo, Westeinde 20, 7991 RV, kappen van 3 essen, ontvangstdatum
30-04-2018, zaaknummer 219257
• Havelte, Lagelaan 6, 7971 AT, aanbouw veranda, ontvangstdatum
25-04-2018, zaaknummer 219147
• Wapse, Ten Darperweg 9, 7983 KR, plaatsen van 18 zonnepanelen,
ontvangstdatum 25-04-2018, zaaknummer 219131
• Wapserveen, Midden 119, 8351 HE, verbouw woning, ontvangstdatum
26-04-2018, zaaknummer 219251
• Wapserveen, Midden 128, 8351 HK, bouw werktuigenschuur t.b.v. agrarisch
bedrijf en zorgboerderij, ontvangstdatum 25-04-2018, zaaknummer 219088
• Wittelte, Wittelterweg 12, 7986 PK, constructieve wijziging in bestaande
boerderij, ontvangstdatum 26-04-2018, zaaknummer 219231
Verleend regulier
• Diever, Acht Boerijen 10 (kavel 4), 7981 EK, nieuwbouw woning, verzenddatum 09-05-2018, zaaknummer 217042
• Diever, ter hoogte van Kastanjelaan 14, 7981 ND, kap 1 kastanjeboom,
verzenddatum 07-05-2018, zaaknummer 216982
• Diever, Oberonlaan 2, 7981 LK, vergroten woning, verzenddatum 02-05-2018,
zaaknummer 217580
• Dwingeloo, Lhee 99, 7991 PK, plaatsen zonnepanelen, verzenddatum
02-05-2018, zaaknummer 216250
• Oude Willem, Tilgrupweg 25, 8439 SR, bouw serre, verzenddatum
25-04-2018, zaaknummer 215804
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan 11b, 8384 EA, bouw
woonhuis met vrijstaande schuur, zonnepanelen in veldopstelling en grondverzet, verzenddatum 18-04-2018, zaaknummer 217130
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan, sectie K., nr. 1788, bouw
woning met schuur, verzenddatum 25-04-2018, zaaknummer 215501
Verleend uitgebreid
• Diever, Bisschopshof ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Diever,
sectie I, nummer 1908, bouwen woongebouw met 22 appartementen,
verzenddatum 02-05-2018, zaaknummer 210973
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
15 en 29 mei 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

functioneelbeheer
omgevingsregisseur
APV en
bijzondere wetten
stagiair HRM
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

