Informatierubriek

Woensdag 9 januari 2018

Commissievergadering

Afvalkalender 2019

De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 15 januari 2019,
om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:

De afvalkalender is te downloaden op de website van afvalinzamelaar ROVA,
www.rova.nl/afvalkalender. U vult uw postcode en huisnummer in en ziet het
ophaalschema van het huishoudelijk afval voor uw adres. De kalender wordt
op verzoek op papier toegezonden naar bijvoorbeeld inwoners die geen
computer (met internet) hebben. De kalender is aan te vragen via het ROVA
Klantcontactcentrum op telefoonnummer 038 - 427 37 77 (op werkdagen van
08.00 tot 20.00 uur bereikbaar en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur).

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
6 december 2018 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Informatieverstrekking college over de uitvoeringsovereenkomst
2019-2022 Welzijn MensenWerk
Voorstel opheffen IGSD, voortgang integrale toegang
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 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
• Tijdens het vragenhalfuur 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 op internet
• 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

Nieuwjaarsreceptie
De gemeente Westerveld opent op
woensdag 16 januari 2019 om 19.30 uur
de deuren van het gemeentehuis
voor een nieuwjaarsbijeenkomst voor:
oude en jonge Westervelders, studenten, werkgevers,
werknemers, zzp’ers, mensen ‘in between jobs’, pensionado’s,
inwoners die geboren en getogen zijn op Westervelds
grondgebied, ‘nieuwe’ inwoners, inwoners die hun talent al
hebben ontdekt en inwoners die hun talent nog zullen
ontdekken, leden en bestuursleden van verenigingen, inwoners
die de krachten bundelen in eigen dorp en al die
andere Westervelders.
Kortom: voor alle Westervelders
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst worden de winnaars
van de fotowedstrijd bekend gemaakt én wordt de
publieksprijs nog bepaald door alle aanwezigen.
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

De ROVA-app
Naast de online afvalkalender is er de gratis ROVA-app. Op de app kan een
herinnering worden ingesteld: op deze manier krijgt u een seintje wanneer de
container aan de weg kan. De ROVA-app is er voor iPhone en Android-toestellen en is gratis te downloaden in de Appstore/Playstore.

Bekendmakingen
MILIEUMELDING

• Vledder, Vledderlanden 2, 8381 XL, melding Activiteitenbesluit voor het
veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 10-12-2018, zaaknummer
233708

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, sectie G, nr. 1424, legaliseren schuilstallen, ontvangstdatum
18-12-2018, zaaknummer 233680
• Dwingeloo, Honingvlaken 3, 7991 RW, kap 10 eiken, ontvangstdatum
25-12-2018, zaaknummer 234065
• Frederiksoord, Burgemeester Wynoldyweg 6, 8382 CD, nieuwbouw woning,
ontvangstdatum 19-12-2018, zaaknummer 233759
• Havelte, Raadhuislaan 13, 7971 CT, kap 1 Hollandse linde, ontvangstdatum
21-12-2018, zaaknummer 233970
• Vledder, Middenweg 15, 8381 XM, bouw schuur, ontvangstdatum 29-12-2018,
zaaknummer 234273
• Vledderveen, Meester Hoekstrastraat 8, 8385 GD, kap 1 spar, ontvangstdatum 18-12-2018, zaaknummer 233731
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan, sectie H, nr. 2521, kap 46 bomen
(herplantplicht), ontvangstdatum 19-12-2018, zaaknummer 233770
• Wilhelminaoord, Vaartweg (ged. vanaf bebouwde kom tot aan verbindingsweg aan de M.A. van Naamen van Eemneslaan), sectie K, nr. 108, kap 55
bomen (herplantplicht), ontvangstdatum 21-12-2018, zaaknummer 233830
• Wilhelminaoord, verbindingsweg vanaf Koningin Wilhelminalaan richting
Hooiweg, sectie H, nr. 320, kappen en opnieuw aanplanten laan (56 eiken),
ontvangstdatum 21-12-2018, zaaknummer 233791
Ontwerpvergunning
• Wapse, Ten Have 6, 7983 KD, opslag in de buitenruimte, verzenddatum
02-01-2019, zaaknummer 227235
Verleend regulier
• Dwingeloo, ter hoogte van Hofspijk 8, kap 1 Valse Christusdoorn, verzenddatum 09-01-2019, zaaknummer 231240
• Dwingeloo, ter hoogte van Westrupsingel 19, 7991 BH, kap 2 lindebomen,
verzenddatum 02-01-2019, zaaknummer 232769
• Vledder, Bosbouwkamp 19, 8381 AG, kap 1 goudiep, verzenddatum
09-01-2019, zaaknummer 231243
• Vledder, Wapserweg 2, 8381 BG, kappen 4 kastanjebomen, verzenddatum
09-01-2019, zaaknummer 231304
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
22 januari en 5 februari 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

Vacature
Wij zijn op zoek naar een

monteur riolering

(elektro en mechanisch)
en een

adviseur Openbare
orde en Veiligheid
We zoeken een monteur die 36 uur
per week bij ons wil werken en een
adviseur die 32 tot 36 uur per week
bij ons aan de slag wil.
Meer informatie over onze vacatures
staat op www.gemeentewesterveld.
nl/vacatures Op deze pagina staat
ook een link naar het filmpje
Werken bij de gemeente Westerveld.
Interesse in een van deze vacatures?
Mail een brief met CV naar
personeelszaken@
gemeentewesterveld.nl

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

