Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissies Sociaal Domein en Fysiek Domein en Middelen vergaderen beide op dinsdag 8 mei a.s. De raadscommissie Sociaal Domein begint
om 19:30 uur en de raadscommissie Fysiek Domein en Middelen begint om
20:00 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in de raadzaal. De agenda’s van
deze vergaderingen zijn als volgt:
Raadscommissie Sociaal Domein, aanvang 19:30 uur
1. Opening
2. Vaststellen agenda en vergaderorde
3. Vragen halfuur voor inwoners
4. Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering
10 april 2018 + toezeggingenlijst
5. Rondvraag
6. Toelichting werkzaamheden en jaarverslag 2017 door sociale
ombudsfunctionaris
7. Presentatie onderzoek VN-verdrag en vaststellen lokale inclusie agenda
8. Ingekomen stukken en mededelingen
9. Informatie van het college van burgemeester en wethouders
10. Informatie over verbonden partijen
11. Sluiting
De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen, aanvang 20:00 uur
1. Opening
2. Vaststellen agenda en vergaderorde
3. Vragen halfuur voor inwoners
4. Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering
3 april 2018 + toezeggingenlijst
5. Rondvraag
6. Agendavoorstel VVD en Progressief Westerveld over jaarverslag 2017
Rekenkamercommissie Westerveld
7. Voorstel nota verbonden partijen 2018
8. Voorstel beleidsnota garantstellingen gemeente Westerveld
9. Voorstel vaststelling bestemmingsplan “Partiële herziening Kleine Kernen,
woningbouw Zorgvlied”
10. Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
11. Ingekomen stukken en mededelingen
12. Informatie van het college van burgemeester en wethouders
13. Informatie over verbonden partijen
14. 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 voor burgers 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 webcast
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

Wie verdient een
Koninklijke onderscheiding?
Kent u iemand die persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving
heeft verricht, en denkt u dat hij of zij in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding? Draag hem of haar dan voor. Een voorstel tot verlening
van een onderscheiding aan een in Nederland woonachtig persoon, dient u
schriftelijk in bij de burgemeester van de woonplaats van de kandidaat. Hiervoor is een speciaal voorstelformulier ontwikkeld, waarop u de benodigde
gegevens invult. Dit formulier én meer informatie staat op www.lintjes.nl
De behandeling van een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding kost
behoorlijk wat tijd. Wilt u iemand voordragen voor Koningsdag 2019? Dan
dient het voorstel voor 1 juni 2018 binnen te zijn bij de burgemeester van
Westerveld. Zie voor meer informatie ook op de gemeentelijke website
www.gemeentewesterveld.nl

Woensdag 2 mei 2018

Aangepaste openingstijden
en afvalinzameling
Het gemeentehuis en het Afvalbrengstation zijn gesloten op donderdag
10 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag).
Huisvuilcontainers
De inzamelroute van de ‘grijze’ container van donderdag 10 mei is verplaatst
naar zaterdag 12 mei.
De inzamelroute van de ‘oranje’ container van maandag 21 mei is verplaatst
naar zaterdag 19 mei.

Herdenkingen 4 mei
Op vrijdag 4 mei 2018 is op meerdere plaatsen in Westerveld,
een dodenherdenking. Het gemeentebestuur is vertegenwoordigd bij de volgende herdenkingen.
Diever
De 4 mei herdenking in Diever vindt dit jaar plaats in de
Kruiskerk. In de herdenkingsbijeenkomst zal een persoonlijk
verhaal te zien zijn en zal mw ds F. Damman-Verboom stil
staan bij het bevrijdingsthema. Het koor Jicipop en de muziekverenging
Advendo verlenen hun muzikale medewerking.
Na deze bijeenkomst vertrekt de stille tocht naar het monument aan de Bosweg. De scouting en de malletband van de muziekvereniging Advendo zullen
deze tocht begeleiden. Na de twee minuten stilte en de kranslegging spreekt
wethouder dhr K.H. Smidt namens de gemeente Westerveld. De herdenking
wordt afgesloten met een rondgang langs de oorlogsgraven op de Algemene
begraafplaats.
Aanvang van de herdenkingsbijeenkomst in de Kruiskerk: 19.00 uur.
Vertrek van de stille tocht bij de Kruiskerk: omstreeks 19.45 uur.
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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
15 en 29 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.
Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in
het gemeentehuis
Woensdag van 09.00 - 12.00 uur.

Doldersum
12.00 uur:
Herdenking bij het monument aan de Huenderweg

Politiepost in het gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag van 14.00-16.00 uur.

Dwingeloo
18.00 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

Bloemstukken plaatsen bij de monumenten bij Holtien en
Spierigerweg
19.00 uur:
Samenkomst Nederlands Hervormde Kerk
19.45 uur:
Einde dienst en opstellen bij de N.H.-kerk voor de stille tocht
naar het monument bij Brink 1
Aansluitend: Een toespraak namens het gemeentebestuur, kranslegging en
‘The Last Post’
20.00 uur:
Twee minuten stilte
Aansluitend: Gelegenheid voor bloemlegging en teruggang naar de
N.H. kerk waar de stille tocht eindigt
Havelte
19.00 uur:

19.45 uur:

Herdenkingsbijeenkomst in de dorpskerk met voordrachten
van zelfgeschreven gedichten door leerlingen van groep 7 en 8
van de basisschool uit Darp en groep 7 uit Havelte, een
toespraak namens het gemeentebestuur, een bijdrage van
Anna Selderijk over haar grootvader die in een Japans interneringskamp heeft gezeten en muzikale bijdragen van een
klarinet-ensemble uit Havelte en van Mieke Kok en Ellen Rustige
Stille tocht naar het herdenkingsmonument langs het
oorlogsgraf van Anton W. Siedenburg. Krans- en bloemlegging
bij het monument

Vledder
19.00 uur:
19.45 uur:

Herdenkingsbijeenkomst in de N.H.-kerk in Vledder
Verzamelen bij de N.H.-kerk en wandelen naar het monument
op De Brink
19.58 uur:
Last Post
20.00 uur:
Twee minuten stilte
Aansluitend: Zingen van het volkslied, kranslegging namens het gemeent
bestuur, het comité en de kerken en vervolgens door eenieder
die dat wenst
20.10 uur:
Toespraak namens het gemeentebestuur en een dankwoord
namens het comité 40-45
20.15 uur:
Einde van de plechtigheid

De toekomstbestendigheid
van uw bedrijf

Grofvuilroute
Donderdag 31 mei 2018 wordt de
grofvuilroute gereden. Wie die dag
grof huishoudelijk afval wil laten
ophalen, moet dit vooraf aangemeld
hebben bij de gemeente. Aanmelden kan tot en met donderdag 24
mei 2018 via het digitale formulier
op www.gemeentewesterveld.nl en
telefonisch (14 0521) . Aan het laten
ophalen van het grofvuil zijn kosten
verbonden: € 10,- per halve m3.
U krijgt hiervoor achteraf een nota
thuisgestuurd. Zie voor meer
´spelregels´ en ophaaldata
www.gemeentewesterveld.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

Als ondernemer krijgt u vroeg of laat te maken met (interne) bedrijfsopvolging, of u nu actief bent in de vrijetijds-, agrarische-, retail- of bouwsector. Het
is verstandig hier op tijd over na te denken, zodat uw bedrijf toekomstbestendig is.
In aansluiting op de eerdere bijeenkomst van 20 maart 2018 nodigen we
ondernemers binnen Westerveld graag uit voor een vervolgbijeenkomst op
maandag 14 mei 2018. Tijdens deze tweede avond wordt dieper ingegaan op
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de praktische kant van bedrijfopvolging. Er worden vragen beantwoord zoals:
‘Waar begin ik mee in dit proces?’, Hoe zit het fiscaal?’ en: ‘Waar kan ik terecht
met vragen?’
De avond wordt georganiseerd door Kennispoort Regio Zwolle samen met
Windesheim en de gemeente Westerveld. De bijeenkomst biedt u volop gelegenheid om informatie in te winnen en kennis te maken met andere ondernemers uit de omgeving.
Het aantal plaatsen is beperkt. Voor meer informatie en aanmelden zie
www.gemeentewesterveld.nl. U kunt ook contact opnemen met de
bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Westerveld via
info@gemeentewesterveld.nl.

Groot onderhoud
zandwegen
In de week van 30 april 2018 start de gemeente met het groot onderhoud aan
de zandwegen (waarvoor het onderhoud niet overgedragen is aan bijvoorbeeld een vereniging of boermarke). Het werk wordt namens de gemeente
uitgevoerd door Hooge B.V. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken,
één en ander afhankelijk van het weer. Door de werkzaamheden kan er op
de zandwegen tijdelijk oponthoud ontstaan: we vragen hiervoor uw begrip.
De aannemer zorgt ervoor dat de zandweg na de onderhoudsbeurt, binnen
ongeveer 4 uur weer goed begaanbaar is.

Ruimtelijke ordening
K E N N I S G E V I N G 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 E N VO O R O N T W E R P B E S T E M M I N G S P L A N ‘ DA R P ’

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 het bestemmingsplan ‘Darp’ hebben voorbereid. Het voorontwerpbestemmingsplan, met planidentificatienummer
NL.IMRO.1701.0000BP000000000578-VO01, is klaar om in procedure te
worden gebracht.
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kom
van Darp en voorziet in de vervanging, actualisatie en digitalisering van het
in 2006 vastgestelde bestemmingsplan. Het doel is te komen tot een meer
uniforme planregeling t.o.v. andere actuele bestemmingsplannen.
Uitgangspunt voor het toekomstig bestemmingsplan is consolidatie van de
bestaande situatie. Geactualiseerd is hetgeen verouderd is. Met verleende vrijstellingen/ontheffingen en nieuwe inzichten is rekening gehouden. Nieuwe
ontwikkelingen, m.u.v. die in de bestaande (planologische) situatie al geregeld
zijn, worden niet mogelijk gemaakt.
De plangrens is als volgt:
Noord: woningen aan de Ruiterweg en het sportcomplex DVSV.
Oost: Oosterlaan/Kamperweg.
Zuid: Veldweg, inclusief wadizone en o.b.s. de Veldwikke.
West: Westerlaan, inclusief wadizone.
Ter inzage: het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 3 mei tot en met 13
juni 2018 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in Diever. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl
Inspraak: tot en met 13 juni 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. Bij
correspondentie graag zaaknummer 217540 vermelden. Voor het indienen
van een mondelinge reactie kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.
Inloopmiddag en - avond: op dinsdag 15 mei 2018 van 13.30 tot 15.30 uur
en op woensdag 23 mei 2018 van 19.30 tot 21.30 uur in dorpshuis De Stobbe,
Linthorst Homanstraat 22 in Darp.

ONTWERPBESTEMMINGSPLANNEN
‘ WA P S E R V E E N - B U T E N W E G 1’, ‘ H AV E LT E - E U R S I N G E R L A A N 5A’ E N ‘ WA P S E - R O L L E S T R A AT 37 ’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders
bekend dat met ingang van 3 mei 2018 de bovengenoemde ontwerpbestemmingsplannen voor een ieder ter inzage liggen.
Hiermee wordt beoogd te herstellen dat het voor deze percelen afzonderlijk
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vastgestelde bestemmingsplan onterecht werd overschreven door het bestemmingsplan Buitengebied Agrarische
gronden.
De ontwerpbestemmingsplannen komen inhoudelijk overeen met het eerder specifiek voor deze percelen vastgestelde bestemmingsplan (postzegelplan) en hebben respectievelijk de planidentificatienummers NL.IMRO.1701.579PHZBu
tenweg1WPV-0001, NL.IMRO.1701.0000BP000000000580-0001 en NL.IMRO.1701.0000BP000000000581-0001.
Ter inzage: de ontwerpbestemmingsplannen liggen in het gemeentehuis in Diever ter inzage en zijn ook in te zien
op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: vanaf 3 mei 2018 tot en met 13 juni 2018 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling
kenbaar maken.
Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte.
Graag het zaaknummer 218180 vermelden.
Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Bekendmakingen
MELDINGEN

Milieumelding
• Diever, Kruisstraat 2, 7981 AR, melding Activiteitenbesluit voor het oprichten van een inrichting, ontvangstdatum 21-03-2018, zaak 218886

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, kadastraal perceel Diever, I, 1906, Koelgoorn
ongenummerd, bouwen woonhuis met schuur, ontvangstdatum 17-04-2018, zaaknummer 218758
• Diever, Kastanjelaan 5, 7981 ND, bouwen ooievaarsnest,
ontvangstdatum 18-04-2017, zaaknummer 218795
• Dwingeloo, Entingheweg 5-6, 7991 CB, splitsing woning,
ontvangstdatum 20-04-2018, zaaknummer 218941
• Diever, Kalteren 23, 7981 LR, bouwen en handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening 2 paardenpaddocks, ontvangstdatum 19-04-2018, zaaknummer
218877
Geweigerd regulier
• Wapse, Bareldsweg 6, 7983 KH, kappen 2 eiken, verzenddatum 26-04-2018, zaaknummer 216451
Verleend regulier
• Dwingeloo, Entingheweg 19, 7991 CC, plaatsen reclamebord op perceel en verlichte gevelletters aan de voor- en
achtergevel hoofdgebouw, verzenddatum 25-04-2018,
zaaknummer 215704
• Havelte, aanleggen fietsbelevingspad in het Waterbolkpark, kadastraal bekend gemeente Havelte, sectie I,
nummer 2694, verzenddatum 02-05-2018, zaaknummer
215345
• Dwingeloo, ter hoogte van Westeinde 26, 7991 RV, kap
1 lindeboom, verzenddatum 02-05-2018, zaaknummer
215848
• Uffelte, ter hoogte van Nieuwlandenweg 1, 7975 PA, kap
1 es, verzenddatum 26-04-2018, zaaknummer 214726
• Diever, Zr. Broerstraat 12, DJ, kappen 4 eiken, verzenddatum 25-04-2018, zaaknummer 210246
• Uffelte, ter hoogte van Nieuwlandenweg 1, 7975 PA,
kappen 1 knotpopulier en 1 es, verzenddatum 02-052018, zaaknummer 215849
• Havelterberg, Ruiterweg 58, 7974 HB, maatwerkvoorschriften op grond van de Wet milieubeheer en het
Activiteitenbesluit voor het schrappen van besluit punt
4 van ons maatwerkbesluit van 09-02 2018 met kenmerk
Z2018-0000841, ontvangen op 17-04-2018, zaak 218812,
zaaknummer RUD Z2018-00003183
• Uffelte, Rijksweg 16, 7975 RS, kap 1eik, verzenddatum
02-05-2018, zaaknummer 216878
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

DEFINITIEVE
OMGEVINGSVERGUNNING

‘Woongroep Zandroos, Bisschopshof ong. Diever’
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Westerveld maken op grond van artikel 3.10 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij de
omgevingsvergunning (uitgebreide Wabo-procedure)
hebben verleend voor de bouw van een woongebouw
met 22 appartementen aan de Bisschopshof ongenummerd in Diever, kadastraal bekend gemeente Diever,
sectie I, nummer 1908. De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening’. (zaaknummer 210973,
verzenddatum 2 mei 2018)
De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken
zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis te Diever.
Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken
via telefoonnummer 14 0521. De omgevingsvergunning
met bijbehorende stukken zijn ook de langs elektronische weg raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl,
bekend onder planidentificatienummer NL.IMRO.1701.576
AFWZandroosDVR-0002.
De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

Tegen de omgevingsvergunning kan van 3 mei 2018 tot
en met 14 juni 2018 beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die een zienswijze tegen de ontwerpvergunning hebben ingediend;
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpvergunning;
• belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens
de termijn van terinzagelegging hier redelijkerwijze niet
toe in staat zijn geweest.
De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn
van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is
gedaan. De vergunning wordt niet van kracht voordat op
dat verzoek is beslist.
Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend
bij de rechtbank in Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gestuurd naar: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus
150, 9700 AD Groningen. Voor meer informatie over de
procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen
wij u naar de gemeentelijke website.
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