Informatierubriek

Raadsvergadering
De raad vergadert op dinsdag 24 april 2018 om 20.00 uur in de raadzaal.
De agenda van deze vergadering is:
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 6, 13, 27 en
29 maart 2018 + toezeggingenlijst
4. Ingekomen stukken
5. Rondvraag
6. Vaststelling bestemmingsplan Rijksweg 27 Uffelte
7. Vaststelling bestemmingsplan Dwingeloo
8. Nieuwe programma-indeling raadsperiode 2018 – 2022
9. Benoeming leden en voorzitters van de raadscommissies
10. Sluiting
Toelichtingen
1. De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via:
www.gemeentewesterveld.nl
2. De vergaderstukken kunt u downloaden via www.gemeentewesterveld.nl/
bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’.
3. 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

Aangepaste openingstijden
Vrijdag 27 april 2018 (Koningsdag) zijn het gemeentehuis en het
afvalbrengstation gesloten.

Informatiebijeenkomst
Wandelknooppuntennetwerk
De gemeente gaat samen met het Recreatieschap Drenthe een wandelknooppuntennetwerk aanleggen in Havelte en Frederiksoord en omgeving. Tijdens
een informatiebijeenkomst willen wij bewoners informeren over de plannen
die we hebben voor dit netwerk. We leggen uit wat een wandelknooppuntennetwerk is, hoe de route er in concept uitziet en welke mogelijkheden dit
biedt voor inwoners, bedrijven en toeristen.
Datum, tijd, plaats
De informatiebijeenkomst is op dinsdag 24 april 2018, de inloop is vanaf 19.30
uur en het programma start om 19.45 uur. De informatiebijeenkomst is in
Hotel Frederiksoord.
Graag vooraf uw komst even melden in een e-mail naar
info@gemeentewesterveld.nl
De conceptroute is te bekijken op de website van de gemeente Westerveld
www.gemeentewesterveld.nl onder de rubriek inwoners/
wandelknooppuntennetwerk.

Informatie- en consultatieavond aanbieders Wmo
Begeleiding
In het bericht van maart jl. stond vermeld dat de gemeente Westerveld
zelfstandig nieuwe contracten gaat sluiten voor de Wmo begeleiding. In de
voorbereidingen hierin is de samenwerking gevonden met de gemeente
Zwartewaterland. De aanbesteding zal in de komende maanden starten met
als doel nieuwe contracten per 1 januari 2019.
Als onderdeel van de voorbereiding organiseren de beide gemeenten een gezamenlijke informatie- en consultatieavond voor geïnteresseerde aanbieders.
Tijdens deze avond wordt een toelichting gegeven op de contractering en
toekomstvisie van beide gemeenten. Daarnaast wordt er praktische informatie verstrekt over de aanbesteding, zoals het indienen van de inschrijving en
de planning. De gemeenten willen graag met aanbieders in gesprek over de
nieuwe overeenkomst met betrekking tot tarieven en een aantal inhoudelijke
onderwerpen.
De informatie- en consultatie-avond voor geïnteresseerde aanbieders vindt
plaats op donderdag 26 april a.s. Geïnteresseerde aanbieders dienen zich
voorafgaand aan te melden voor deelname. Er is plaats voor maximaal twee
personen per aanbieder.
Voor meer informatie over de informatie- en consultatieavond en aanmelding
zie de nieuwsberichten op de gemeentelijke websites of www.tenderned.nl.
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Informatieavond
evenemententerrein
Op maandag 23 april 2018 houdt de gemeente een inloop/informatieavond
over het evenemententerrein nabij het Kerkpad in Dwingeloo. Dit wordt gedaan samen met het ingenieursadviesbureau Sweco Nederland B.V.
Tussen 19.00 en 21.00 uur bent u van harte welkom in het dorpshuis Over
Entinghe aan de Entingheweg 13 in Dwingeloo. U kunt uw vragen stellen,
maar wij horen ook graag uw suggesties en wensen over (de inrichting van)
dit terrein.

Fotowedstrijd
Het samenwerkingsverband P10 waar gemeente Westerveld lid van is, heeft
een fotowedstrijd uitgeschreven. Hiermee wordt in het jubileumjaar van de
P10 een bijzondere invulling gegeven aan de jaarlijkse Henk Aalderink-prijs.
De maker van de beste plattelandsfoto wint € 2.500,-.
De P10 daagt fotografen uit te laten zien hoe levendig en bruisend het platteland is. De fotograaf die het energieke platteland het best vastlegt, wint.
Met de mooiste inzendingen stelt de P10 een tentoonstelling samen.
Inzenden kan tot 1 mei 2018.
Voorwaarden & aanmelden
De Henk Aalderink-prijs is in het leven geroepen om aan Nederland te laten
zien wat er allemaal op het platteland gebeurt. Dit jaar vult de P10 dit in met
deze fotowedstrijd. De foto’s (in kleur of zwart-wit) moeten aansluiten bij de
doelstelling van de Henk Aalderink-prijs, recent gemaakt zijn en de werkelijkheid zoveel mogelijk benaderen. Iedereen mag meedoen, zowel amateur- als
professionele fotografen. Meer informatie over de fotowedstrijd staat op
www.gemeentewesterveld.nl en www.p-10.nl

Bekendmakingen IGSD
• Leidraad Participatiewet Westerveld
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld stelde
op 4 april 2018 het volgende het beleid vast: Beleid over bijzondere bijstand
en schulden.
Ten opzichte van hetgeen op 28 februari 2018 is gepubliceerd, is het beleid
anders geformuleerd. Het beleid is er echter nog steeds op gericht om bij
aanvragen bijzondere bijstand dat deel van het inkomen, waarover redelijkerwijs niet meer kan worden beschikt als gevolg van beslaglegging en/of
een wettelijke schuldsanering natuurlijke personen, niet tot de draagkracht
te rekenen, tenzij sprake is van algemeen noodzakelijke kosten van het
bestaan die zich incidenteel dan wel periodiek voordoen.
Dit beleid vindt u terug in hoofdstuk 1 van het deel bijzondere bijstand van
de Leidraad Participatiewet Westerveld en ligt vanaf 18 april 2018 gedurende
zes weken ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting
11-13. Ook staat dit beleid op de website www.igsd-sw.nl
• Bijzondere bijstand recreatiewoning inwoners Westerveld
Het DB van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld besloot op 4 april 2018
via de bijzondere bijstand een regeling te treffen voor huurders uit de
gemeente Westerveld bij wie de belastingdienst de huurtoeslag beëindigt of
op verzoek van de huurder stopzet, omdat de huurder in een van recreatieof vakantiewoning woont. Zij kunnen gedurende maximaal drie maanden
bijzondere bijstand voor de huur krijgen. Voorwaarde is dat het inkomen en
het vermogen van de huurder ontoereikend is om de huur zelf te betalen.
Aanvragen kunnen binnen twee maanden, gerekend vanaf 18 april 2018, bij
het Dagelijks Bestuur van de IGSD ingediend worden.
Ook dit beleid ligt vanaf 18 april 2018 gedurende zes weken ter inzage bij
de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13 en staat ook op de
website www.igsd-sw.nl
• Beleidsplan hoogwaardig handhaven 2018-2019
Het DB van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld stelde op 4 april 2018 het
Beleidsplan hoogwaardig handhaven 2018-2019 IGSD Steenwijkerland/Westerveld vast. Hierin staat beschreven hoe de IGSD er voor wil zorgen dat alleen die inwoners een uitkering ontvangen die (tijdelijk) niet kunnen werken
en over onvoldoende middelen beschikken om in hun bestaan te voorzien.
Dit beleidsplan ligt vanaf 18 april 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de
IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13 en staat op de website
www.igsd-sw.nl

Ruimtelijke ordening
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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
1 en 15 mei 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.
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

Vacatures
Gemeente Westerveld
is op zoek naar een

communicatiemedewerker
en een

technisch
beheerder ICT
Meer weten?
Kijk op
www.gemeentewesterveld.nl/
vacatures

VO O R B E R E I D I N G B E S T E M M I N G S P L A N
‘ M I D D E N W E G 14 E N 15, V L E D D E R ’

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel
3:12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders
kennis dat zij een bestemmingsplanwijziging hebben voorbereid voor de percelen Middenweg 14 en 15 te Vledder. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.PHZMiddenweg1415VL-0001 voorziet in een
woonbestemming voor de twee bestaande groepsaccommodaties ‘Olde Stee’
en ‘Vijverstee’ op het perceel Middenweg 15/Lange Wandenweg 2. Verder
(vervolg op pagina 2)

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

Vervolg van pagina 1
wordt in het bestemmingsplan aan het huidige kampeerterrein ‘De Bosrand’
Middenweg 15, een globale woonbestemming met uitwerkingsverplichting
toegekend voor de realisatie van drie riante vrijstaande woningen. De bestaande bedrijfswoning wordt voorshands als reguliere woning gehandhaafd,
maar mag in de toekomst worden vervangen door een riante vrijstaande
woning. De ontsluiting van de woningen op de openbare weg blijft op de
plek van de huidige in- en uitrit van het campingterrein. Aan de uitwerking
van de globale woonbestemming zijn voorwaarden verbonden die in hoofdzaak betrekking hebben op de beoogde hoogwaardige beeldkwaliteit van de
toekomstige bebouwing. Aan het uitwerkingsplan is een openbare procedure
verbonden. Nadat de openbare procedure voor het uitwerkingsplan is doorlopen, kan een reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een
woning worden aangevraagd. In verband met de planontwikkeling heeft de
gemeente een privaatrechtelijke overeenkomst met de initiatiefnemer gesloten. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure
te worden gebracht.
Ter inzage: het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 19 april 2018 tot en
met 3 mei 2018 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in Diever.
Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl
Inspraak: vanaf 19 april 2018 tot en met 3 mei 2018 kan een ieder schriftelijk
of mondeling een inspraakreactie indienen. Schriftelijke reacties worden
gericht aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970
AB Havelte. Graag het zaaknummer 215953 bij correspondentie vermelden.
Voor het indienen van een mondelinge reactie kan een afspraak gemaakt
worden via telefoonnummer 14 0521.

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Koelgoorn kavel 76, sectie I, nr. 1913, bouw woning, ontvangstdatum 05-04-2018, zaaknummer 218158
• Diever, nabij Huzzeweg 4, sectie I, nr. 478, plaatsen zonnepanelen, ontvangstdatum 04-04-2018, zaaknummer
218088
• Dwingeloo, Eemster 1a, 7991 PP, herbestemming voormalige school, ontvangstdatum 06-04-2018, zaaknummer 218261
Verleend regulier
• Doldersum, Huenderweg 16b, sectie G, nr. 918, nieuwbouw woning, verzenddatum 18-04-2018, zaaknummer
216195
• Dwingeloo, Boterveen 1, 7991 PV, wijzigen gevel,
verzenddatum 11-04-2018, zaaknummer 215834
• Dwingeloo, Koekoeksweg 1, 7991 TM, kappen esdoorn,
verzenddatum 18-04-2018, zaaknummer 215792
• Havelte, Dorpsstraat 16, 7971 CR, interne verbouwing
hotel-restaurant, verzenddatum 11-04-2018, zaaknummer 215412
• Uffelte, Linden Erven 2, 7975 AV, bouw schuur, verzenddatum 10-04-2018, zaaknummer 215141
• Uffelte, Lindenlaan 37, 7975 AE, bouw houten schuur/
garage,verzenddatum 18-04-2018, zaaknummer 216452
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan 11a,

8384 EA, bouwen woonhuis met vrijstaande schuur,
zonnepanelen en grondverzet, verzenddatum 12-042018, zaaknummer 216331
• Zorgvlied, Beek en Brink 35, 8437 PJ, plaatsen dakkapel,
verzenddatum 11-04-2018, zaaknummer 217250
Verlenging beslistermijn
• Dwingeloo, Entingheweg 19, 7991 CC, plaatsen reclamebord, verlengen beslistermijn, verzenddatum
11-04-2018, zaaknummer 215704
• Dwingeloo, Lhee 10, 7991 PE, functiewijziging van
woonhuis naar recreatieappartement, verlengen
beslistermijn, verzenddatum 10-04-2018, zaaknummer
215454
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

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

