Informatierubriek

Politieke avond Westerveld
De raad vergadert op dinsdag 25 februari 2020 om 20.00 uur in de raadszaal. De agenda van deze vergadering is als volgt:
1. Raadsvergadering (besluitvorming)
2. Debat over agendavoorstel Progressief Westerveld en CDA over vervolg
visie zendmasten
3. Debat over agendavoorstel VVD en PvdA over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de gemeente Westerveld (dit is een technische
en procedurele behandeling, inspreken is daarom niet mogelijk)
De avond bijwonen/volgen
Tijdens de Politieke avond Westerveld zijn belangstellenden zijn welkom op
de publieke tribune. Ook is de Politieke avond Westerveld te volgen via internet (de link staat op www.gemeentewesterveld.nl)
Inspreken
Het is mogelijk om voorafgaand aan een debatblok maximaal vijf minuten in
te spreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raads- en commissieleden
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. Ook voor meer informatie over de spelregels rond inspraak, kunt u
contact opnemen met de griffier.
Agenda en stukken
De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld
kunt u downloaden via de website van de gemeenteraad: 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

Snoeiafval storten
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 20 februari en vrijdag 21 februari
- donderdag 27 en vrijdag 28 februari
- donderdag 5 maart en vrijdag 6 maart
- donderdag 12 maart en vrijdag 13 maart
- donderdag 19 maart en vrijdag 20 maart
- donderdag 26 maart en vrijdag 27 maart
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).

Wegen en verkeer
OUDE WILLEMSWEG TIJDELIJK AFGESLOTEN

De Oude Willemsweg in het Drents-Friese Wold is tijdelijk afgesloten voor
alle verkeer, voor wegwerkzaamheden. Zodra bekend is hoe lang de afsluiting gaat duren, wordt dit onder andere gepubliceerd op onze website. Dit is
mede afhankelijk van het weer. De afsluiting wordt aangegeven met hekken
en de omleidingsroute met borden.

Woensdag 19 februari 2020

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Eemster 52, 7991 PR, bouw mantelzorgwoning, ontvangstdatum
10-02-2020, zaaknummer 265950
• Dwingeloo, Kerkpad 1b, 7991 CS, plaatsen gevelreclame, ontvangstdatum
06-02-2020, zaaknummer 265692
Geweigerd regulier
• Darp, Oosterbrinkweg 1, 7973 JK, kap één beuk, verzenddatum 07-02-2020,
zaaknummer 262116
• Vledder, Scbeperskamp 31, 8381 AP, weigeringsbesluit aanbouw aan achterzijde woning, verzenddatum 13-02-2020, zaaknummer 263294
Ingetrokken
• Uffelte, Schoolstraat 18, 7975 AC, kap drie eiken, 4 februari 2020, zaaknummer: 260599
• Vledder, Wapserweg 6, 8381 BG, plaatsen dakkapel aan voorzijde woning,
verzenddatum 10-02-2020, zaaknummer 262959
Verleend regulier
• Darp, Oosterbrinkweg 1, 7973 JK, kap twintig dennenbomen, verzenddatum
07-02-2020, zaaknummer 262116
• Diever, Hermialaan 6, 7981 LM, kap één eik, verzenddatum 12-02-2020,
zaaknummer 262872
• Diever, Roringererf, sectie I, nr. 2020, nieuwbouw tien woningen, verzenddatum 06-02-2020, zaaknummer 261392
• Dwingeloo, Het Lot 7, 7991 TE, plaatsen toiletunit ten behoeve van een
minicamping, verzenddatum 06-02-2020, zaaknummer 258142
• Frederiksoord, Molenlaan 1a, 8382 CA, nieuwbouw koloniewoning, verzenddatum 11-02-2020, zaaknummer 261770
•H
 avelte, Meeuwenveenweg 1, 7971 PK, nieuwbouw van een zaalruimte van
gebouw 2, verzenddatum 13-02-2020, zaaknummer 258582
•U
 ffelte, Anserweg 3, 7975 PB, plaatsen tijdelijke woonunit, verzenddatum
11-02-2020, zaaknummer 261785
•U
 ffelte, Anserweg 3, 7975 PB, nieuwbouw schuurwoning en bijgebouw,
verzenddatum 11-02-2020, zaaknummer 261593
•W
 apse, Ten Have 2, 7983 KD, realisatie bijgebouw en paardenbak, verzenddatum 19-02-2020, zaaknummer 257058
•W
 ittelte, Rijksweg 76, 7986 PD, vestigen opslag- en witgoedbedrijf, verzenddatum 11-02-2020, zaaknummer 260312
Verlenging beslistermijn
•D
 wingeloo, Lhee 5, 7991 PE, splitsen van de woonboerderij tot drie
woningen, verlengen beslistermijn, verzenddatum 11-02-2020, zaaknummer
261190
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
3 en 17 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.
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

Sociaal
ombudsvrouw
Gemeente Westerveld heeft mevrouw
Schrale-Oranje aangesteld als sociaal
ombudsvrouw voor de gemeente. Ervaart u een probleem in de uitvoering
van de zorgtaken of is uw vraag door
de gemeente onvoldoende beantwoord, dan kunt u contact opnemen
met mevrouw Schrale-Oranje. Zij
registreert uw vragen, zorgen en
ervaringen, biedt een luisterend oor
en informeert en adviseert over de
mogelijkheden van cliëntondersteuning en begeleiding, klachten, en
bezwaar- en beroepsprocedures.
U kunt rechtstreeks contact opnemen
met de sociaal ombudsvrouw via: ombudsvrouw@gemeentewesterveld.nl
of via telefoonnummer 06-30568510.
Zij zal met u een afspraak maken voor
een gesprek in het gemeentehuis in
Diever of voor een huisbezoek.

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

