Informatierubriek

Woensdag 6 maart 2019

Commissievergadering

Snoeiafval

De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 12 maart 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 nog om de volgende ochtenden: 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.

1. Opening
2. Vaststellen agenda en vergaderorde
3. Vragenhalfuur voor inwoners
4.	Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering 12 februari
2019 + toezeggingenlijst
5. Rondvraag
6. Informatie college over beschermd wonen en maatschappelijke opvang
7. Voorstel plan van aanpak eenzaamheid
8. Ingekomen stukken en mededelingen
9. Informatie van het college van burgemeester en wethouders
10. Informatie over verbonden partijen
11. 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 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

Bespaarmarkt
Op 12 maart 2019 organiseren gemeente Westerveld en het Drents Energieloket een Bespaarmarkt over het toepassen van isolatiemaatregelen en
duurzame verwarming in de woning. Wilt u ook een energiezuinig huis en
daardoor een lage energierekening en meer wooncomfort? Kom dan naar de
Bespaarmarkt in Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord en laat u informeren. De
deuren zijn vanaf 19.30 uur geopend en de markt duurt tot ongeveer 22.00
uur.
Tijdens de Bespaarmarkt is er een bedrijvenmarkt en er worden verschillende
korte presentaties gegeven. Op de bedrijvenmarkt kunt u direct in gesprek
met regionale bedrijven op het gebied van isolatie en duurzame verwarming.
Het Drents Energieloket is aanwezig om u te helpen met onafhankelijk advies.
Daarnaast zijn de Energie Coöperatie Westerveld en Buurkracht aanwezig.
Zij kunnen u informeren over de ideeën en mogelijkheden om in Westerveld
samen aan de slag te gaan met verduurzaming.
Voor de organisatie van de avond is het fijn om vooraf te weten, hoeveel belangstellenden er komen. Vriendelijk verzoek om u vooraf aan te melden via
www.drentsenergieloket.nl/aanmelden. Maar ook zonder aanmelding bent u
van harte welkom! Meer informatie over energiebesparing staat onder andere
op de website van het Drents Energieloket www.drentsenergieloket.nl

Compostactie
De gemeente doet ook dit jaar mee aan de landelijke compostactie. Dit betekent dat ieder huishouden in Westerveld gratis compost kan ophalen (maar:
op = op!): maximaal 1 shovelbak compost per huishouden. Inwoners kunnen
de gratis compost ophalen bij het afvalbrengstation aan de Oeveraseweg 19
in Havelte op:
• vrijdagmiddag 22 maart 2019 tussen 12.30 uur en 16.00 uur en
• zaterdagochtend 23 maart 2019 tussen 8.30 uur en 12.00 uur.
Spelregels: de gratis compost kan alleen gehaald worden wanneer men in
bezit is van een toegangspas van het afvalbrengstation van gemeente Westerveld. Per auto (met aanhangwagen) één toegangspas. En: op = op.

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

• In gemeente Westerveld, collecte Nationaal MS Fonds van 18 november
2019 tot en met 23 november 2019, verzenddatum 27-02-2019, zaaknummer 238640
• In gemeente Westerveld, collecte HandicapNL van 22 september 2019 tot
en met 28 september 2019, verzenddatum 27-02-2019, zaaknummer 238874

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

• Dorp Wapse, Palmpasenoptocht op 14 april 2019, verzenddatum 27-022019, zaaknummer 237801
• Dwingeloo, in en om de Brink, keramiekmarkt op 30 mei 2019 van 10.00 uur
tot 17.00 uur (acceptatie melding 5-jarenvergunning), verzenddatum 25-022019, zaaknummer 230506
• Havelte, Darp, Uffelte, melding huis-aan-huis actie verkoop eieren van 25
maart 2019 tot en met 30 maart 2019, verzenddatum 27-02-2019, zaaknummer 237632

OMGEVINGSVERGUNNING
Aangevraagd regulier
• Darp, Johannes Postweg 1, 7973 JB, kap 1 beuk, ontvangstdatum 19-022019, zaaknummer 238538
• Darp, Linthorst Homanstraat 16, 7973 KG, veranderen oprit, ontvangstdatum 21-02-2019, zaaknummer 238925
• Dwingeloo, Lheebroek 18d, 7991 PL, nieuwbouw machineberging, ontvangstdatum 26-02-2019, zaaknummer 239212
• Oude Willem, Oude Willemsweg (sectie A, nr. 1218), aanleg duikers, ontvangstdatum 21-02-2019, zaaknummer 238917
• Wapse, Ten Darperweg 47 A, 7983 KS, kap 1 eik, ontvangstdatum 23-022019, zaaknummer 238969
• Wilhelminaoord, Linthorst Homanstraat 14, 8384 EE, bouw berging/ballenhok, ontvangstdatum 18-02-2019, zaaknummer 238456
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan, sectie K, nr. 1766,
nieuwbouw woning, ontvangstdatum 25-02-2019, zaaknummer 239062
• Zorgvlied, De Ruyter de Wildtlaan 5, 8437 PC, tijdelijk afwijkend gebruik
t.b.v. het veldoven project (handelen in strijd met regels R.O.), ontvangstdatum 24-02-2019, zaaknummer 238833
Geweigerd regulier
• Uffelte, Westeinde 5, 7975 RK, geweigerd kappen 1 eik en 1 perenboom,
verzenddatum 6-03-2019, zaaknummer 234674
Verleend regulier
• Darp, Oosterlaan 18, 7973 JR, bouw schuur, verzenddatum 27-02-2019,
zaaknummer 235494
• Darp, Ruiterweg 32, 7973 JT, kappen Amerikaanse eik, verzenddatum 0603-2019 zaaknummer 235342
• Dwingeloo, Heuvelenweg 35, 7991 CM, verbouw woning, verzenddatum
06-03-2019, zaaknummer 236658
• Uffelte, Westeinde 5, 7975 RK, verleend kappen 1 eik, verzenddatum 06-032019, zaaknummer 234674
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

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

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
19 maart en 2 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

Vacature

De gemeente zoekt een:

Beleidsadviseur
duurzaamheid
en klimaat
voor 36 uur per week. Interesse in
deze functie? Meer informatie is te
vinden op www.gemeentewesterveld.nl/vacatures.
Op deze webpagina staat ook een
link naar het filmpje Werken bij
Westerveld. Reageren doet u in
een e-mailbericht (met een motivatie en CV) naar
personeelszaken@gemeente
westerveld.nl

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

