Informatierubriek

Woensdag 27 maart 2019

Commissievergadering

Snoeiafval

De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 2 april
2019 om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:

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 maart en vrijdag
29 maart.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering
5 maart 2019 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Informatie van het college over de regio Zwolle
Voorstel aansluiting bij shared service centrum ONS
Voorstel opname Brink 44 op de vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst
Voorstel kaderbrief 2020 Veiligheidsregio Drenthe
Voorstel kadernota 2020 Recreatieschap Drenthe
Vaststelling van de Reglementen van orde voor de vergaderingen van
de gemeenteraad en de raadscommissies
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
Informatie over verbonden partijen
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 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 op
www.gemeentewesterveld.nl
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

Afvalpas aanvragen
Als u uw afvalpas kwijt bent, dan vraagt u deze vanaf vandaag aan bij Rova. U
kunt hiervoor contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum via (038)
427 37 77 of via het contactformulier op de website van www.rova.nl.
Op deze manier kunt u voortaan met al uw vragen over afval en grondstoffen
bij ROVA terecht. Als u een nieuwe afvalpas aanvraagt, ontvangt u die binnen
vijf werkdagen. De tarieven blijven ongewijzigd. Het enige verschil met de
afvalpas van de gemeente, is het uiterlijk van de pas. Bij het afvalbrengstation
in Havelte en bij de ondergrondse containers zijn beide soorten passen te
gebruiken.

Duurzaamheidsbon
U kunt ook dit jaar maximaal € 500,- terugkrijgen voor een tweede duurzame
maatregel aan uw woning.
Wanneer u een tweede investering aan uw woning doet (uitgevoerd door een
bedrijf én gericht op het energiezuiniger maken van de woning), kan deze
tweede investering gesubsidieerd worden met 25 procent, met een maximum
van € 500. Voor 2019 is totaal € 30.000 euro beschikbaar.
Voorwaarden
De subsidie wordt toegekend als: uw maatregel in de lijst van energiebesparende investeringen staat, uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet en er
nog budget beschikbaar is. Meer informatie is te vinden op de website van de
gemeente of via het telefoonnummer 14 0521.
Meedoen
U kunt de facturen van de eerste en de tweede investering, samen met uw
naam, adresgegevens, woonplaats en IBAN-nummer indienen bij de gemeente Westerveld via info@gemeentewesterveld.nl (onder vermelding van duurzaamheidsbon 2019). Heeft u geen internet? U kunt, tijdens openingstijden,
een gedrukt exemplaar van de bon afhalen bij het gemeentehuis in Diever.

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 IGSD
Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld heeft op 4
maart 2019 de volgende gewijzigde beleidsregels vastgesteld:
• Leidraad Participatiewet Steenwijkerland
In deze regeling zijn er verschillende tekstuele aanpassingen aangebracht
om de leesbaarheid te bevorderen. Daarnaast wordt de manier waarop de
IGSD omgaat met de vermogensvaststelling aangepast. De IGSD houdt rekening met een negatieve vermogenstoename.
• Beleidsregels kinderopvang 2016
Van deze regeling wijzigt de wettelijke grondslag. Deze beleids(regels) treden met ingang van 1 april 2019 in werking.
• Bekendmaking Leidraad Participatiewet Westerveld
Dit beleidsplan ligt vanaf 1 april 2019 gedurende zes weken kosteloos ter
inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13 en staan
ook op onze website www.igsd-sw.nl.

Bekendmakingen
EVENEMENTEN

Verleende vergunningen
• Diever, evenemententerrein, Paaskermis op vrijdag 19 april 2019 van
12.00 uur tot 23.00 uur zaterdag 20 april 2019 van 12.00 uur tot 23.00 uur
zondag 21 april 2019 van 12.00 uur tot 23.00 uur maandag 22 april 2019 van
12.00 uur tot 23.00 uur, verzenddatum 21-03-2019, zaaknummer 232955
• Dieverbrug, nabij Dieversluis, braderieën op zondag 14 april 2019 van
11.00 uur tot 17.00 uur, zondag 19 mei 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur,
zondag 11 augustus 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur, zondag 15 september
2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur en zondag 20 oktober 2019 van 11.00 uur tot
17.00 uur, verzenddatum 26-03-2019, zaaknummer 239358
• Dieverbrug, op en rondom de Dieversluis, Kunstmarkt op 21 juli 2019 van
11.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum 21-03-2019, zaaknummer 238490
• Dwingeloo, in en om het Kamp de Marke en het Dwingelderveld, Taribush
Wandelfestival op 24 maart 2019, verzenddatum 18-03-2019, zaaknummer
234938
• Door gedeelte gemeente Westerveld, Monarch Rally op 14 april 2019,
verzenddatum 20-03-2019, zaaknummer 239060
Verleende meldingen
• Diever, in en om de Brink, de Hoofdstraat en de Peperstraat, Ringsteken op
8 juni 2019 van 17.00 uur tot 19.00 uur (acceptatie meldingen 5-jarenvergunning), verzenddatum 19-03-2019, zaaknummer 232960

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Kalterbroeken kavel 9, nieuwbouw vrijstaande woning, ontvangstdatum 15-03-2019, zaaknummer 240825
• Dieverbrug, naast N371, richting restaurant aan de Dieversluis, aanleg inrit,
ontvangstdatum 18-03-2019, zaaknummer 240858
• Dwingeloo, ter hoogte van Holtien 14, 7991 PN, kap 1 eik, ontvangstdatum
14-03-2019, zaaknummer 240672
• Dwingeloo, Westeinde 12, 7991 RV, realiseren B&B, ontvangstdatum
14-03-2019, zaaknummer 240692
• Wittelte, Steenwijkerweg 8, 7986 PP, bouw werktuigenberging, ontvangstdatum 15-03-2019, zaaknummer 240696
Geweigerd
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 21, 8384 GG, kappen esdoorn,
verzenddatum 20-03-2019, zaaknummer 237700
Geweigerd regulier
• Havelte, Nieuwe Ruiterweg 1, 7971 PS, kappen vier eiken, verzenddatum
19-03-2019, zaaknummer 237330
Verleend regulier
• Diever, Kasteel 17, 7981 AN, kappen vijf bomen, verzenddatum 20-03-2019
zaaknummer 23803
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 25, 7991 CZ, nieuw plaatsen entreekader bij
Welkoopwinkel, verzenddatum 27-03-2019, zaaknummer 237710
• Dwingeloo, De Vorrelvenen 11, 7991 TP, legaliseren van het plaatsen van een
tijdelijke woonunit, verzenddatum 27-03-2019, zaaknummer 235576

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
2 en 16 april 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

• Havelte, Nieuwe Ruiterweg 1, 7971
PS, kappen één eik, verzenddatum
19-03-2019, zaaknummer 237330
• Nijensleek, Dwarsweg 21, 8383 EP,
vergroten woning, verzenddatum
20-03-2019, zaaknummer 232567
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

