Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 3 april
a.s., om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:
1.
2.
3.
4.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragen halfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering 13 maart
2018 + toezeggingenlijst
5. Rondvraag
6. Voorstel vaststelling bestemmingsplan Rijksweg 27 te Uffelte
7. Voorstel vaststelling bestemmingsplan Dwingeloo
8. Voorstel nieuwe programma-indeling raadsperiode 2018 – 2022
9. Informatieverstrekking college: Plan van aanpak recreatieterreinen/appartementen m.b.t. de inzameling van huishoudelijk afval
10. Ingekomen stukken en mededelingen
11. Informatie van het college van burgemeester en wethouders
12. Informatie van het college over verbonden partijen
13. 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

Woensdag 28 maart 2018
U mag het geld dat u krijgt bijvoorbeeld gebruiken voor:
- de aanschaf van een computer;
- de vervanging van een koelkast, wasmachine of ander duurzaam gebruiksgoed;
- de kosten van een maaltijdvoorziening;
- de kosten van voortgezet onderwijs of andere scholing;
- de kosten van vervoer of de aanschaf van bijvoorbeeld een (brom)fiets;
- een bijdrage/lidmaatschap van sportclub of vereniging.

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

Wilt u meer weten over de inhoud en voorwaarden, ga dan naar de website
van de IGSD www.igsd-sw.nl, vervolgens naar minimabeleid. Of bel met de
IGSD: op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur via: 0521 - 538 980. U kunt ook
met uw vragen terecht bij medewerkers van de IGSD op het gemeentehuis in
Diever. Zij zijn daar aanwezig op maandag-, dinsdag en donderdagochtend
van 09.00 tot 12.30 uur.

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
3 en 17 april tot 19.00 uur

Wilt u hulp bij het invullen van het aanvraagformulier?
Neemt u dan contact op met het Centraal Meldpunt Vrijwillige Hulp. Het meldpunt is bereikbaar op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur. Het
telefoonnummer is 085 - 273 1427. De medewerkers van het Centraal Meldpunt
brengen u dan in contact met een WINsT medewerker van Welzijn MensenWerk.
Waar aanvragen
Stuurt u het aanvraagformulier ingevuld, ondertekend en voorzien van bewijsstukken naar de IGSD, Postbus 300, 8330 AH Steenwijk.

Excursie naar ROVA
Wilt u een kijkje nemen achter de schermen bij ROVA in Zwolle? Op vrijdag 6 april
2018 heeft u de kans een voorlichtingsbijeenkomst en een rondleiding te volgen
bij ROVA. U krijgt dan informatie over de historie en de nieuwe ontwikkelingen
op afvalgebied. U ziet tijdens de rondleiding ook het werkterrein van ROVA en
hoe het gescheiden afval wordt opgeslagen en vervoerd.
De ROVA Groenbus (de bus die rijdt op gas uit úw GFT) haalt u op bij het gemeentehuis in Diever en brengt uw weer terug naar de opstapplaats.
Programma
12.45 uur
13.30 uur
13.45 uur
15.45 uur
16.30 uur

instappen bij het gemeentehuis, Raadhuislaan 1 in Diever
koffie en thee bij ROVA Zwolle
start voorlichting en rondleiding
einde en vertrek vanuit Zwolle
terug bij het gemeentehuis Raadhuislaan 1 in Diever

Vooraf aanmelden
Heeft u interesse? Schrijf u dan vóór zaterdag 31 maart 2018 in via:
www.rova.nl/rondjerova. Deze ‘excursie’ is gratis.
We vertrekken bij minimaal 15 deelnemers en er kunnen maximaal 40 deelnemers mee. Minimale leeftijd 12 jaar. We selecteren op tijdstip van inschrijving. De
bevestiging ontvangt u per e-mail op de dinsdag voorafgaand aan de excursie.

Westerveld bereikbaar via
Ruimtelijke ordening
WhatsApp
De gemeente Westerveld is vanaf nu bereikbaar via WhatsApp. Via het telefoonnummer 06 11 43 44 05 kunt u uw vraag stellen. We reageren dezelfde
dag op uw bericht. Dit nummer kan alleen gebruikt worden voor WhatsApp.
Telefoontjes naar dit nummer worden niet beantwoord.
Privacy
Via WhatsApp willen we geen privacygevoelige informatie met u delen. Denk
bijvoorbeeld aan persoonsgegevens of uw Burgerservicenummer. Daarom
beantwoorden we via WhatsApp geen vragen waar privacygevoelige informatie voor nodig is. In dat geval zullen we u vragen om op een andere manier
contact op te nemen.

Aangepaste openingstijden
en afvalinzameling
Paasmaandag 2 april is het gemeentehuis gesloten.
De route voor het legen van de groene container is verplaatst van maandag
2 april naar zaterdag 31 maart. Voor meer informatie over ophaalroutes en –
data: zie www.rova.nl/afvalkalender of download de ROVA app.

Minimabeleid
Bent u inwoner van de gemeente Westerveld, 21 jaar of ouder, woont u
zelfstandig en heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u een
beroep doen op het minimabeleid en mogelijk in aanmerking komen voor:
- een participatiebijdrage van € 171,00 per gezinslid;
- een toeslag van € 171,00 voor ieder kind in de leeftijd van 12 tot en met
17 jaar.
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VA S T G E S T E L D B E S T E M M I N G S P L A N
D WA R S W E G 14 N I J E N S L E E K

Burgemeester &Wethouders van Westerveld maken bekend dat tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 maart 2018 het wijzigingsplan ‘Dwarsweg 14,
Nijensleek’, met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPDwarsweg14NSL-0002
ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan is vastgesteld met toepassing van artikel 3.6, lid 1, onder a van de Wet
ruimtelijke ordening.
Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming “Wonen-Voormalige boerderijpanden” in “Wonen”.
Ter inzage
Het wijzigingsplan kan van 29 maart t/m 9 mei 2018 op afspraak worden
ingezien in het gemeentehuis van Diever. Hiervoor kunt u bij de gemeente een
afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Het plan is ook te raadplegen op
de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Beroep
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld
door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te hebben gemaakt. Beroep kan
worden ingesteld door een beroepschrift te richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Hiertoe dient per afzonderlijke
brief de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
worden verzocht om een voorlopige voorziening.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt de dag na afloop van de
beroepstermijn in werking. Als binnen deze termijn een verzoek om voorlopige
voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend,
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

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

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
of via telefoonnummer 050-5011292
(zakelijk nummer). Zij zal met u een
afspraak maken voor een gesprek in
het gemeentehuis in Diever of voor
een huisbezoek.

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
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ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘ K A LT E R B R O E K E N 2017 ’.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken
burgemeester en wethouders bekend, dat met ingang van 29
maart 2018, bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Diever,
voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan
‘Kalterbroeken 2017’, met planidentificatienummer NL.IMRO.17
01.0000BP000000000576-0002, met bijbehorende toelichting,
regels, verbeelding en bijlagen.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het uitbreidingsplan
Kalterbroeken. Het plangebied ligt globaal tussen de Ten Darperweg, Kalteren en de agrarische en natuurgronden ten westen
van de kern Diever. Uitgangspunt voor de (gerealiseerde) 1e fase
is consolidatie van de bestaande situatie. Voor de 2e fase is het
concept ‘Natuurlijk wonen in Kalterbroeken’ ontwikkeld. Dit concept kenmerkt zich door een robuust groen casco dat voorziet in
een natuurlijke overgang van de woonwijk naar de natuurzone/
buitengebied. Binnen dat casco zijn gebieden gesitueerd die
bouwmogelijkheden bieden voor diverse woonmilieus.
Ter inzage: het ontwerpbestemmingsplan ligt in het gemeentehuis in Diever ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: vanaf 29 maart tot en met 9 mei 2018 kan een ieder
zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken.
Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van
Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 217314 vermelden.
Voor het maken van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken.

Woensdag 28 maart 2018
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Bekendmakingen
MILIEUMELDING

• Dwingeloo, Nijverheidsweg 33, 7991 CZ, melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een inrichting, ontvangstdatum 27-07-2017, zaaknummer 216863
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 23-25, 7991 CZ, melding
Activiteitenbesluit milieubeheer voor het vergroten van
bedrijfspand t.b.v. vergroting vloeroppervlak winkel en magazijn, ontvangstdatum 15-02-2018, zaaknummer 217218
• Havelte, Meenteweg 10a, 7971 RZ, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 17-02-2018, zaaknummer 216626

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Kalterbroeken, kavel 4, nieuwbouw woning,
ontvangstdatum 15-03-2018, zaaknummer 217042
• Dwingeloo, Dwingelderdijk 43, 7991 RJ, nieuwbouw bijgebouw, ontvangstdatum 16-03-2018, zaaknummer 217228
• Dwingeloo, Leggeloo 21, 7991 PW, plaatsen reclamebord,
ontvangstdatum 15-03-2018, zaaknummer 217118
• Havelte, van Helomaweg 17, 7971 PW, aanleg persleiding van
gemaal Darp naar gemaal Havelte, ontvangstdatum
14-03-2018, zaaknummer 217024
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan 11b,
sectie G., nr. 1769, nieuwbouw woning, ontvangstdatum
15-03-2018, zaaknummer 217130
Geweigerd regulier
• Diever, Dwarsdrift 24, 7981 AP, kap 1 eik, verzenddatum 1903-2018, zaaknummer 214233

Verleend
• Diever, Westeres 7, 7981 BC, bouwen, nieuwbouw van een
accommodatie voor sport, cultuur en ontmoeting in Diever,
aangebouwd aan de bestaande accommodatie van Stad & Esch
Lyceum, verzenddatum 22 maart 2018, zaaknummer 212643
Verleend regulier
• Diever, Dwarsdrift 24, 7981 AP, kap 1 eik, verzenddatum 1903-2018, zaaknummer 214233
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 33, 7991 CZ, kadastraal perceel
‘Dwingeloo, M, 2622’, bouwen bedrijfspand en aanleggen
uitritten, verzenddatum 16-3-2018, zaaknummer 212395
• Havelte, Hofweg 22, 7971 BK, aanleggen 2e uitweg, verzenddatum 21-03-2018, zaaknummer 214993
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan 12a,
8384 EA, plaatsen reclamebord, verzenddatum 21-03-2018,
zaaknummer 215314
• Wittelte, Rijksweg 70, 7986 PD, kap 1 kastanjeboom, verzenddatum 21-03-2018, zaaknummer 214715
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
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