Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 5 maart
2019 om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:
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
5 februari 2019 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Voorstel Kaderbrief 2020 RUD Drenthe
Voorstel over uitstel besluitvorming bestemmingsplan Buitengebied
Westerveld 2018
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 via
www.gemeentewesterveld.nl
• 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

Aanslagen belastingen en
WOZ-beschikking
Eind februari verstuurt de gemeente de aanslagen gemeentelijke belastingen
2019. Het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van gemeente Westerveld
kunt u voortaan digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Om uw aanslagbiljet digitaal te ontvangen, logt u in op mijn.overheid.
nl met DigiD. Bij instellingen zet u een vinkje voor de gemeente Westerveld.
Op het aanslagbiljet staat ook de vastgestelde WOZ-waarde van uw onroerende
zaak vermeld. Op de achterkant van het aanslagbiljet staat een toelichting op de
verschillende gemeentelijke belastingen en over de vaststelling van de WOZwaarde.
Wanneer u een bezwaarschrift indient tegen de WOZ-waarde of tegen andere
belastingaanslagen, ontvangt u van ons altijd een ontvangstbevestiging. Indien
u binnen 2 weken na het indienen van het bezwaarschrift nog geen ontvangstbevestiging van ons heeft ontvangen, vragen wij u contact op te nemen met de
gemeente om te verifiëren, of wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen.
De gemeente Westerveld biedt de mogelijkheid om gecombineerde aanslagen
in 8 termijnen te voldoen via automatische incasso. Als u gebruik wilt maken van
deze mogelijkheid, vul dan het digitale machtigingsformulier in. Het formulier
is ook verkrijgbaar aan de balie in het gemeentehuis of via een telefonisch
verzoek.
Bent u niet in staat om aan uw betalingsverplichting te voldoen dan kunt u
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen? U kunt hiervoor een
digitaal aanvraagformulier invullen. Ook kunt u een formulier afhalen bij de balie
in het gemeentehuis en bij de plaatselijke bibliotheken.
Meer informatie en de digitale formulieren staan op de website www.gemeentewesterveld.nl. Daar kunt u ook (na ontvangst van het aanslagbiljet) een taxatieverslag van uw woning downloaden. Hierop staan de belangrijkste kenmerken
van uw woning vermeld. Als u niet de beschikking heeft over een computer met
internetaansluiting, kunt u het taxatieverslag ook aanvragen bij de gemeente.

Woensdag 27 februari 2019

Wegafsluiting Dorpsstraat
Havelte
Op maandag 4 maart 2019 start de herinrichting van de Dorpsstraat (ter hoogte
van de Brink) in Havelte. De werkzaamheden duren naar verwachting tot half
april 2019, afhankelijk van onder andere het weer. Voor doorgaand verkeer
wordt een omleidingsroute ingesteld, aangegeven met borden.
Wij vragen uw begrip voor de onvermijdelijke overlast die de werkzaamheden
met zich meebrengen.
Meer informatie over het Ruimtelijk Actieplan Havelte (waar deze herinrichting
onderdeel van is) staat op www.gemeentewesterveld.nl

Snoeiafval
Inwoners van Westerveld kunnen een aantal weken op donderdag- en vrijdagochtend kosteloos snoeiafval (takken) afleveren op het afvalbrengstation
in Havelte. Normaalgesproken moet voor het storten van snoeiafval betaald
worden. Het gaat om de volgende ochtenden: donderdag 28 en vrijdag 1 maart,
donderdag 7 maart en vrijdag 8 maart, donderdag 14 maart en vrijdag 15 maart,
donderdag 21 maart en vrijdag 22 maart, donderdag 28 maart en vrijdag 29
maart 2019.
Spelregels: het afvalbrengstation is op deze data extra geopend van 08.30 tot
11.30 uur uitsluitend voor het innemen van snoeiafval (takken). Brengers
van snoeiafval moeten in bezit zijn van een toegangspas van het afvalbrengstation en deze ter plaatse tonen. Alleen snoeihout kan tijdens de speciale actie
gratis gestort worden (en geen ander (groen)afval).

Bekendmakingen
VERLEENDE COLLECTEVERGUNNING

• Gemeente Westerveld, collecte Nierstichting in de week van 15 september 2019
tot en met 21 september 2019, verzenddatum 20-02-2019, zaaknummer 237985

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN

• Diever en Dwingeloo, huis-aan-huis violenactie t.b.v. World Servants op
2 maart en 9 maart 2019, verzenddatum 20-02-2019, zaaknummer 237989
• Havelte, Havelter Schapendrift 22, apenkooitoernooi op 22 februari 2019 van
13.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum 19-02-2019, zaaknummer 237633

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
5 maart en 19 maart 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

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Acht Boerijen (sectie I, nrs. 1946, 1947, 1948), bouw 3 vrijstaande woningen, ontvangstdatum 12-02-2019, zaaknummer 238068
• Diever, Kasteel 17, 7981 AN, kap 3 eiken en 2 beuken, ontvangstdatum
11-02-2019, zaaknummer 238032
• Diever, Koelgoorn kavel 74, sectie I, nr. 1909 nieuwbouw woning, ontvangstdatum 08-02-2019, zaaknummer 237766
• Diever, sectie G, nr. 1326 (Brinkenplan), kap 2 bomen (Quercus robur),
ontvangstdatum 08-02-2019, zaaknummer 237984
• Dieverbrug, Dieverbrug 16, 7984 NJ, verplaatsen oprit, ontvangstdatum
13-02-2019, zaaknummer 238149
• Dwingeloo, naast Westrupsingel 5, 7991 BH, kap 2 berken, ontvangstdatum
11-02-2019, zaaknummer 237970
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 25, 7991 CZ, plaatsen entreekader, ontvangstdatum 08-02-2019, zaaknummer 237710
• Dwingeloo, sectie L, nr. 2119, kap 1 dode eik, ontvangstdatum 14-02-2019,
zaaknummer 238210
• Havelte, Dorpsstraat 21, 7971 CN, bouw terrasoverkapping, ontvangstdatum
11-02-2019, zaaknummer 238031
• Havelte, Torenakkers 7, 7971 AC, plaatsen dubbele carport, ontvangstdatum
16-02-2019, zaaknummer 238351
• Havelte, Torenakkers 7, 7971 AC, verplaatsen inrit, ontvangstdatum 16-02-2019,
zaaknummer 238350
• Vledder, Bosbouwkamp 10, 8381 AJ, plaatsen carport, ontvangstdatum
13-02-2019, zaaknummer 238151
• Vledder, Wapserweg 6, 8381 BG, kap 1 eik, ontvangstdatum 11-02-2019,
zaaknummer 237910
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 8, 8384 GH, kap 2 lindebomen,
ontvangstdatum 18-02-2019, zaaknummer 238452
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 21, 8384 GG, kap 1 esdoorn,
ontvangstdatum 11-02-2019, zaaknummer 237700
• Wittelte, De Broeken 5, 7986 PC, plaatsen windmolen, ontvangstdatum
12-02-2019, zaaknummer 238060
Verleend regulier
• Darp, Van Helomaweg 39, 7973 JC, tijdelijke afwijking bestemmingsplan voor
verhuur in kader van leegstandsbeheer, vergunning verleend 21-02-2019,
zaaknummer 234771
• Doldersum, Huenderweg 16b, 8386 XB, plaatsen 24 zonnepanelen als
grondopstelling, verzenddatum 14-02-2019, zaaknummer 234370
• Dwingeloo, Brink 30, 7991 CH, wijzigen gevels en vernieuwen dak hotel,
verzenddatum 20-02-2019, zaaknummer 237285
• Dwingeloo, Entingheweg 10, 7991 CB, bouw woning en schuur, verzenddatum

20-02-2019, zaaknummer 236626
• Frederiksoord, Burgemeester Wynoldyweg 10, 8382 CD, nieuwbouw
woning, verzenddatum 15-02-2019,
zaaknummer 233759
• Havelte, Korhoenweg 75,7971 DN,
kappen 1 kersenboom, ontvangstdatum 05-01-2019, zaaknummer 234710
• Uffelte, Rijksweg 14, 7975 RS, verbouw woonboerderij, verzenddatum
27-02-2019, zaaknummer 233591
• Uffelte, Schoolstraat 6, 7975 AC verbouw woning, verzenddatum
20-02-2019, zaaknummer 235780
• Uffelte, Weg achter de Es 4a, 7975 PZ,
kappen eik, ontvangstdatum
04-01-2019, zaaknummer 234689
• Wapse, Kalteren 8b, 7983 KA, tijdelijk
plaatsen woonunit, verzenddatum
27-02-2019, zaaknummer 235338
• Wateren, Boterpol 47, 8438 ST, kappen eik, ontvangstdatum 06-01-2019,
zaaknummer 234712
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

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

