Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 5 februari 2019 om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering
7 januari 2019 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
Informatie over verbonden partijen
Agendavoorstel VVD en Progressief Westerveld over Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)
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

Restafvalcontainer
A A N W I J Z I N G S B E S L U I T N I E U W E L O C AT I E
O N D E R G R O N D S E R E S TA F VA L C O N TA I N E R
H AV E LT E

B&W hebben besloten een nieuwe locatie aan te wijzen voor het plaatsen van
een ondergrondse restafvalcontainer voor de inzameling van huishoudelijk
restafval in Havelte. Hiermee komt de voormalig aangewezen locatie (Patrijsweg 7) te vervallen. De volgende locatie is aangewezen:
- Wandelbosweg ter hoogte van de t-splitsing met de Nieuwe Ruiterweg (de
weg naar Hesselte en de Rand van Havelte).
Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u daartegen binnen zes weken
na de dag van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij B&W.
De ondergrondse container wordt alvast geplaatst, zodat deze zo snel
mogelijk operationeel is. Mochten er gegronde bezwaren zijn, dan wordt de
container verplaatst.
Het bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Voor
schorsende werking is een uitspraak van de voorzieningenrechter nodig. Hiervoor kunt u, tegelijk met of na de indiening van het bezwaar- of beroepschrift,
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland.
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

Woensdag 30 januari 2019

Ruimtelijke ordening
O N T W E R P B E S T E M M I N G S P L A N ‘ D W I N G E L O O,
B R I N K 30 E N K E R K PA D 1’

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 31 januari 2019 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Dwingeloo, Brink 30 en Kerkpad 1’ met planidentificatie NL
.IMRO.1701.573PHZKrkw1Brink31-0002 met bijbehorende toelichting, regels,
verbeelding en bijlagen. Het bestemmingsplan is opgesteld om het uitbreiden
en upgraden van de bestaande bedrijfsgebouwen behorende bij hotel de
Brink en de bouw van een woning, op de locatie van de voormalige gymzaal,
mogelijk te maken. Op grond van het geldende bestemmingsplan mogen 8
woon-zorgappartementen worden gerealiseerd. Hiervan wordt afgezien.
Ter inzage: het ontwerpbestemmingsplan ligt in het gemeentehuis in
Diever ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: vanaf 31 januari tot en met 13 maart 2019 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 235731 vermelden. Voor het maken van een
mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Bekendmakingen
VERLEENDE COLLECTEVERGUNNING

• Dorp Wapserveen, collectevergunning ten behoeve van dorpsfeest
Wapserveen in de week van 29 april 2019 tot en met 3 mei 2019, verzenddatum 24-01-2019, zaaknummer 235553

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Havelte, Rijksweg N.Z. 16, 7971 CX, kap 1 notenboom, ontvangstdatum
21-01-2019, zaaknummer 236091
• Uffelte, Schoolstraat 6, 7975 AC, plaatsen dakopbouw op de aanbouw,
ontvangstdatum 18-01-2019, zaaknummer 235780
• Uffelte, Van der Sluisweg 6, 7975 PL, kap 1 eik, ontvangstdatum 17-01-2019,
zaaknummer 235921
• Wapse, Nieuwland 40, 7983 LB, kap 1 eik, ontvangstdatum 21-01-2019,
zaaknummer 235983
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 47 b, 8384 GG, nieuwbouw
koloniewoning, ontvangstdatum 18-01-2019, zaaknummer 235957
• Wilhelminaoord, sectie K, nr. 1743 (multifunctioneel sportcourt Wilhelminaoord), kap 2 zomereiken, ontvangstdatum 23-01-2019, zaaknummer 236214
Geweigerd regulier
• Dwingeloo, Brink 30, 7991 CH, wijzigen gevel en vernieuwen dak hotel,
verzenddatum 30-01-2019, zaaknummer 229142
Verleend regulier
• Wapserveen, Westeinde 163a, 8351 HN, kap 1 beuk, verzenddatum
24-01-2019, zaaknummer 232453
• Diever, G 1326 (Brinkenplan), kap 12 bomen (11 Quercus robur en 1 Tilia
cordata), verzenddatum 24-01-2019, zaaknummer 233431
• Dieverbrug, N371, Kadastraal bekend Diever, sectie I, nr. 1935, aanleg inrit
nabij carpoolplaats, verzenddatum 04-02-2019, zaaknummer 231138
• Dieverbrug, N371 ter hoogte van Rijksweg 3, 7984 NB, aanleg inrit, verzenddatum 04-02-2019, zaaknummer 231982
• Dwingeloo, Stroovledder 13, 7991 SB, kap 4 eiken, verzenddatum 28-01-2019,
zaaknummer 232685
Verlenging beslistermijn
• Dwingeloo, Lheebroek 33, 7991 PM, realiseren overdekte camperstandplaatsen, verlengen beslistermijn, verzenddatum 30-01-2019, zaaknummer 232905
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

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 en 19 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

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

Vacature
De gemeente Westerveld
zoekt twee nieuwe medewerkers!

Medewerker
bestuurssecretariaat
(24 tot 28 uur per week)
en een

Consulent Sociaal
Domein/Jeugd
(Veilig opgroeien)
(32 tot 36 uur per week)
Interesse in (een van) deze functies?
Meer informatie is te vinden 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

