Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op donderdag
6 juni 2019 om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering
7 mei 2019 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Voorstel verordening rechtspositie raads- en commissieleden
Voorstel vaststelling verslag horizontale verantwoording archiefbeheer
van de gemeente Westerveld over 2018
Voorstel vaststelling bestemmingsplan ‘Vledder-Noord, partiële
herziening zorgvoorziening’
Voorstel afvalstoffenverordening Westerveld 2019 en Uitvoeringsbesluit
Afvalstoffenverordening Westerveld 2019
Voorstel begrotingswijziging 2019, ontwerpbegroting 2020, jaarverslag
en -rekening 2018 GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Voorstel jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020
van de RUD Drenthe
Voorstel Recreatieschap Drenthe jaarrekening 2018 en begroting 2020
Voorstel ontwerpbegroting 2020 VRD, jaarverslag en -rekening 2018 VRD
en een verzoek om een aanvullende financiële bijdrage voor de reserves
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
Informatie over verbonden partijen
Voorstel Grondexploitatie Vledder Noord fase 1A (besloten)
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

Wegen en verkeer
WEGAFSLUITING IN DIEVER

Op maandag 13 mei 2019 zijn de werkzaamheden van de uitvoering van
het project Brinkenplan ‘Diever op Dreef’ gestart. Om de werkzaamheden
goed en veilig te kunnen uitvoeren worden sommige wegen tijdelijk afgesloten. Voor de komende weken gaat het om de volgende afsluitingen:
• Tot en met zondag 2 juni 2019 is de Hoofdstraat ter hoogte van de Raadhuislaan afgesloten.
• Vanaf maandag 3 juni tot en met zondag 16 juni 2019 is de Hoofdstraat
vanaf Raadhuislaan tot aan de Broekemastraat afgesloten.
• Vanaf maandag 10 juni tot en met zondag 30 juni 2019 is de Hoofdstraat
ter hoogte van de Roosjenschool (Broekemastraat tot huisnummer 29)
afgesloten.

Woensdag 29 mei 2019

Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Kijk voor meer informatie over de
wegafsluitingen en omleidingen op www.dieveropdreef.nl

W E G A F S L U I T I N G I N H AV E LT E

Op maandag 20 mei 2019 zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van
de Molenkampweg, Beukenlaan, Hofweg en Korte Molenstraat in Havelte
gestart. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. De werkzaamheden duren naar
verwachting tot eind oktober 2019, afhankelijk van onder andere het weer.
Wij vragen uw begrip voor de overlast die de werkzaamheden met zich meebrengen.

Aangepaste openingstijden
en afvalinzameling
Op donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag), maandag 10 juni 2019
(2e pinksterdag) en op vrijdag 14 juni 2019 is het gemeentehuis gesloten.
Op donderdag 6 juni 2019 is het gemeentehuis tot 14.30 uur geopend en
telefonisch bereikbaar.
Afvalbrengstation Havelte
Het afvalbrengstation is op donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag)
gesloten.
Afvalinzameling
De inzamelroute van de PMD en GFT container is verplaatst van donderdag 30 mei naar zaterdag 1 juni 2019. De inzamelroute van de GFT container is verplaatst van maandag 10 juni naar zaterdag 8 juni 2019.
Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u
gewend bent. Wilt u daarom de container op de dag van inzameling vóór
7.00 uur aan de straat neerzetten.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Dwingeloo, in en om de Brink, Wies met Drents-markt, op 30 mei 2019
van 10.30 uur tot 16.30 uur (opbouw 29 mei 2019 van 15.00 uur tot 20.00
uur), verzenddatum 20-05-2019, zaaknummer 243524
• Havelte, evenemententerrein Eursingerkerkweg, circusvoorstellingen op:
• vrijdag 7 juni 2019 van 17.00 uur tot 18.30 uur;
• zaterdag 8 juni 2019 van 15.00 uur tot 16.30 uur;
• zondag 9 juni 2019 van 14.00 uur tot 15.30 uur;
• maandag 10 juni 2019 van 14.00 uur tot 15.30 uur,
opbouw van het circus vindt plaats vanaf woensdag 5 juni 2019. Afbouw
vindt plaats direct aansluitend na de laatste circusvoorstelling. Het terrein wordt uiterlijk schoon en leeg opgeleverd op dinsdag 11 juni 2019
om 12.00 uur, verzenddatum 21-05-2019, zaaknummer 238466

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, De Kampen 13, 7991 EJ, nieuwbouw berging, ontvangstdatum 16-05-2019, zaaknummer 245364
• Dwingeloo, Lheebroek 34, 7991 PM, verbouw woning en bouw schuur,
ontvangstdatum 20-05-2019, zaaknummer 245354
• Wapse, Veenhuizerweg 7, 7983 KV, wijzigen gevel, ontvangstdatum
18-05-2019, zaaknummer 245421
• Zorgvlied, Dorpsstraat 37/39, 8437 PA, kap acacia, ontvangstdatum
20-05-2019, zaaknummer 245455

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
11 en 25 juni 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

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

ONTWERPVERGUNNING

Voor het indienen van een zienswijze, bezwaar tegen vergunningen
of (hoger) beroep, verwijzen wij u
naar onze gemeentelijke website:
www.gemeentewesterveld.nl/
bekendmakingen

Verleend regulier
• Vledder, ‘t Beusje 25, 8381 CZ, kap eik, ontvangstdatum 15-04-2019,
zaaknummer 243131
• Wittelte, Wittelterweg ten noorden van huisnummer 8, ontgronden van
perceel sectie I, nr. 1215, verzenddatum 20-05-2019, zaaknummer 241638

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

• Dwingeloo, Lheebroek 24, 7991 PM, de bouw van een ligboxenstal,
verzenddatum 29-05-2019, 230535

U kunt de vergunningen, meldingen en de bijbehorende stukken op
afspraak digitaal inzien (zie contactgegevens in het kader).

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

