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 11 februari (extra) 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 5 februari 2020

Verkoop gemeentegrond
Als uw tuin grenst aan een (ongebruikt) stuk grond van de gemeente, vaak
berm of plantsoen, is het misschien mogelijk deze grond te kopen of te huren
om uw tuin uit te breiden. Zo’n groenstrook die aangrenzend aan uw perceel
ligt, wordt ook wel snippergroen genoemd.
Aankoop snippergroen
Als u grond wilt kopen, kunt u tot en met 31 maart 2020 een aanvraag
indienen. De volgende maanden van het jaar wordt onderzocht of de grond
verkocht kan worden. Bij deze beoordeling kijken we onder andere naar de
groenstructuur, het stedenbouwkundige plan, de verkeers- en sociale veiligheid en mogelijke toekomstige ontwikkelingen.
Aanvraag snippergroen
Op de gemeentelijke website kunt u een aanvraag doen. Dit geldt ook als u nu
al gemeentegrond in gebruik heeft en deze gemeentegrond wilt kopen.
Als u na 31 maart 2020 een aanvraag indient, wordt deze in 2021 in
behandeling genomen.

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Lhee 88A, 7991 PK, bouw, tijdelijk verplaatsen kapschuur,
ontvangstdatum 28-01-2020, zaaknummer 264897
• Havelte, Eursingerlaan 2, 7971 RE, bouw, verbouw/uitbreiding schuur
Havelte, ontvangstdatum 28-01-2020, zaaknummer 264900
• Ruinen, Witteveen 14, 7963 RB, bouw schuur, ontvangstdatum 22-01-2020,
zaaknummer 264020
Verleend regulier
• Diever, Oberonlaan 1, 7981 LK, kap twee eiken, verzenddatum 21-01-2020,
zaaknummer 26073
• Havelte, Havelter Schapendrift 31, 7971 BA, kap één beuk en één eik,
verzenddatum 22-01-2020, zaaknummer 260996
• Vledder, Middenweg 11e, 8381 XM, bouw, plaatsen zes lichtmasten tweede
veld voetbalvereniging BEW, verzenddatum 28-01-2020, zaaknummer
257436

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
18 februari en 3 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

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

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

