Informatierubriek

Politieke avond
Westerveld
Eens in de twee weken is er op dinsdagavond een Politieke avond Westerveld.
Op een Politieke avond in de gemeente Westerveld bevat verschillende ‘blokken’. In principe start de avond om 20.00 uur waarin de (voltallige) gemeenteraad besluiten neemt. Daarna volgen blokken waarin informatie verstrekt
wordt aan commissie- en raadsleden en waarin gedebatteerd wordt. Nadat
over een onderwerp voldoende informatie uitgewisseld is en bediscussieerd
is (dat kan na één of na meerdere Politieke avonden zijn), is het rijp voor besluitvorming op de eerstvolgende Politieke avond Westerveld. 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 informatieblok (dus niet tijdens het
besluitvormingsblok) 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 op de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffie, tel. 14 0521. Ook voor
meer informatie over de spelregels rond inspraak, kunt u contact opnemen
met de griffie.
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
Eerstvolgende Politieke avonden
De eerstvolgende Politieke avonden waarop de gemeenteraad van
Westerveld bijeenkomt: dinsdag 4 februari en dinsdag 25 februari om
20.00 uur in de raadzaal.

Oud papier inzameling
De opbrengsten van oud papier en karton zijn de laatste maanden flink
gedaald. Hierdoor is het voor sommige scholen en verenigingen, waaronder
Wapserveen en Uffelte, niet meer rendabel om het oud papier maandelijks in
te zamelen. De gemeente zoekt samen met ROVA naar een oplossing. Tot die
tijd kan het oud papier en karton gratis naar het afvalbrengstation in Havelte
gebracht worden.
Het adres van het afvalbrengstation is Oeveraseweg 19 in Havelte.
Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag: 12.30 - 16.00 uur en
zaterdag 08.30 - 12.00 uur.

Woensdag 29 januari 2020

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Boijl, start en finish De brink 2, Junior Wampex op 1 februari 2020 vanaf 17.30
uur tot 2 februari 2020 02.00 uur, verzenddatum 15-01-2020, zaaknummer
260082
• Zorgvlied, in en om de Dorpsstraat, evenement ringsteken op 1 augustus
2020 van 19.00 uur tot 21.30 uur, verzenddatum 21-01-2020, zaaknummer
256181

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Eemster 85, 7991 PT, plaatsen tijdelijke woonunit, ontvangstdatum 16-01-2020, zaaknummer 263493
• Dwingeloo, Lheeweg 8, 7991 AM, nieuwbouw woonhuis, ontvangstdatum
14-01-2020, zaaknummer 262989
• Vledder, Scheperskamp 31, 8381 AP, realiseren aanbouw aan achterzijde
woning, ontvangstdatum 15-01-2020, zaaknummer 263294
• Vledder, Wapserweg 6, 8381 BG, plaatsen dakkapel aan voorzijde woning,
ontvangstdatum 13-01-2020, zaaknummer 262959
• Wateren, Boterpol 56, 8438 ST, vervangen bestaande recreatiewoning,
ontvangstdatum 17-01-2020, zaaknummer 263599
Verleend regulier
• Dwingeloo, De Haar 1, 7991 BL, plaatsen kap op berging, verzenddatum
29-01-2020, zaaknummer 260655
• Dwingeloo, Heuvelenweg 34h, 7991 CM, verbouw en uitbreiden bestaand
winkelpand, verzenddatum 22-01-2020, zaaknummer 258964
• Uffelte, de Woerthe 5, 7975 AS, uitbreiden woning, verzenddatum
21-01-2020, zaaknummer 261174
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 10a, 8384 GH, bouw koloniewoning, verzenddatum 29-01-2020, zaaknummer 259352
Verlenging beslistermijn
• Havelte, Meenteweg 10a, 7971 RZ, nieuwbouw foliekas, verlengen beslistermijn, verzenddatum 16-01-2020, zaaknummer 261834
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.

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
4 en 18 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.
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

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

