Informatierubriek

Dinsdag 28 maart 2017

Commissievergadering

Snoeiafval

De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 4 april
2017, om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:

Inwoners van Westerveld kunnen een aantal weken op donderdag- en vrijdagochtend kosteloos snoeiafval (takken) afleveren op het afvalbrengstation
in Havelte. Normaalgesproken moet voor het storten van snoeiafval betaald
worden. Het gaat nu nog om de volgende ochtenden: donderdag 30 maart en
vrijdag 31 maart.
Spelregels: het afvalbrengstation is op deze data extra geopend van 08.30
tot 11.30 uur uitsluitend voor het innemen van snoeiafval (takken).
Brengers van snoeiafval moeten in bezit zijn van een toegangspas van het
afvalbrengstation en deze ter plaatse tonen. Alleen snoeihout kan tijdens de
speciale actie gratis gestort worden (en geen ander (groen)afval).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragen halfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering van
7 maart 2017
Rondvraag
Informatieverstrekking college: Presentatie stand van zaken grondexploitatie
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouder
Informatie over verbonden partijen
Sluiting

Toelichtingen
• 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.
• 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
• 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.
• De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via www.gemeentewesterveld.nl
• De vergaderstukken kunt u downloaden via 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

Ruimtelijke ordening
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LHEE,
EEMSTER EN GEEUWENBRUG

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht, maken B&W bekend dat met ingang van
30 maart 2017 bij de publieksbalie in het gemeentehuis te Diever voor een
ieder ter inzage ligt, het ontwerp ‘Bestemmingsplan Lhee, Eemster en Geeuwenbrug’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.000BP000000000565-0002.
Het PlanMER met passende beoordeling Wet natuurbescherming ligt eveneens ter inzage.
Het bestemmingsplan voorziet in de actualisatie van het bestemmingsplan
Lhee, Eemster en Geeuwenbrug dat in 1999 werd vastgesteld. Door middel
van de passende beoordeling is aangetoond dat als gevolg van de vaststelling
van het bestemmingsplan geen negatieve effecten op de instandhouding van
Natura 2000-gebieden zijn te verwachten. In relatie hiermee is voor agrarische
bedrijven een zogenaamde ‘stikstofregeling’ opgenomen, op grond waarvan
vast staat dat het bestemmingsplan deze bedrijven geen ontwikkelingsruimte
biedt, die tot gevolg kan hebben dat de bestaande, overbelaste stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied gaat toenemen.
In het bestemmingsplan zijn geen nieuwe bouwlocaties opgenomen.
In verband met inspraak- en vooroverlegreacties en ambtshalve zijn ten opzichte van het voorontwerpplan enkele wijzigingen aangebracht.
De wijzigingen betreffen in hoofdzaak: de ‘stikstofregeling’, de planregeling voor gastransportleidingen en externe veiligheid, de bescherming van
cultuurhistorische waarden, aanpassing bestemming van enkele particuliere
percelen.
Ter inzage: van 30 maart tot en met 10 mei 2017 in het gemeentehuis te
Diever. Op afspraak is inzage buiten openingstijden mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: tot en met 10 mei 2017 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling bij de raad kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze
dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus
50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een
afspraak worden gemaakt via 14 0521.

Grofvuilroute
Donderdag 6 april wordt de tweede grofvuilroute gereden van dit jaar.
Wie die dag grof huishoudelijk afval wil laten ophalen, moet dit vooraf
aangemeld hebben bij de gemeente (telefoonnummer 14 0521). Aanmelden
kan tot en met donderdag 30 maart 2017. 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

Gemeentegids
In de week van 27 tot en met 31 maart 2017 wordt de Informatiegids
Westerveld 2017-2018 (de gemeentegids) huis-aan-huis bezorgd (met uitzondering van de adressen met nee/nee-sticker). Geen gids ontvangen? U kunt
een papieren exemplaar afhalen in het gemeentehuis of laten toesturen (belt
of mailt u daarvoor de gemeente).
Digitaal
De ‘papieren’ Informatiegids Westerveld 2017-2018 bestaat uit twee gedeelten: het eerste deel gaat over het gemeentebestuur en de diensten die de
gemeente levert. De informatie in het eerste gedeelte is ook te vinden op
www.gemeentewesterveld.nl
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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
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
4 en 18 april 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

Het tweede gedeelte van de gids is een overzicht van organisaties, verenigingen, stichtingen et cetera in de gemeente. Dit tweede gedeelte wordt
beheerd door de uitgever (Akse media) én is óók digitaal te raadplegen:
- op de website www.westerveld.smartmap.nl/
- in de Gemeentegids App (te downloaden in de App Store en Google Play)
Verandering in gegevens?
Staat uw organisatie, vereniging, stichting et cetera in de gids en veranderen
de (contact)gegevens? Geef deze mutatie dan direct door in een e-mail aan de
uitgever van de Informatiegids Westerveld. Zo blijven de digitale gids en de
app het hele jaar door actueel. De uitgever is Akse Media, redactie@aksemedia.nl Graag bij onderwerp schrijven: Informatiegids Westerveld.
Visuele beperking
Heeft u een visuele beperking of kent u iemand met een visuele beperking
en heeft u (hij/zij) moeite met het lezen van de ‘papieren’ gids? Uitgever Akse
Media kan de gids ook leveren als grootlettergids, braillegids et cetera. Neem
voor een aangepaste gids contact op met uitgever Akse Media op telefoonnummer 0223 – 66 88 77 of e-mailadres info@aksemedia.nl. Ook de grootlettergids en braillegids zijn gratis.

Bekendmakingen

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

Tentoonstelling
In de publiekshal van het
gemeentehuis exposeren

EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Struunmarkten door Midden-Drenthe Organsiaties en Ondernemersvereniging Diever in Diever op de 1e zondag van de maanden maart tot en met
november 2017, zaaknummer 186469 Verkeersbesluit: op de zondagen van
5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober en 5
november 2017 wordt in Diever een eenzijdig parkeerverbod ingesteld op de
volgende wegen: Ten Darperweg (gedeelte tussen Van Ossbank en Eendenvijver), Bosweg inclusief dwarsweg (gedeelte tussen Eendenvijver en afslag
naar De Walhof)
• Braderie in Dieversluis op 23 april 2017, zaaknummer 186463
• De ‘4 mijl van Diever’ door Stichting Sport Promotie Diever en Sportvereniging Friesland op 30 april 2017, zaaknummer 185329
• Drents Friese Wolden marathon door Stichting Sport Promotie Diever op 25
maart 2017, zaaknummer 185329
• Kermis en paasmarkt (op 17 april) door Ondernemersvereniging Diever van
14 tot en met 17 april 2017, zaaknummer 189793 Verkeersbesluit: van vrijdag
14 tot en met maandag 17 april 2017 een eenzijdig parkeerverbod in Diever
in te stellen op de volgende wegen: Ten Darperweg (gedeelte tussen Van
Ossbank en Eendenvijver); - Bosweg (gedeelte tussen Eendenvijver en afslag
naar De Walhof) en op 17 april 2017 de volgende wegen in beide richtingen
af te sluiten voor alle verkeer: de Achterstraat, de Peperstraat en de Kleine
Peperstraat.

Frans
van den Brink
en
Margriet
Steenbergen
hun werk. De heer Van den Brink
maakt gebruikskeramiek en
mevrouw Steenbergen schilderijen.
Beide exposanten wonen en werken
in Dwingeloo. De tentoonstelling
in het gemeentehuis is vrij te
bezoeken tijdens de reguliere
openingstijden.

(vervolg op pagina 2)

Op dinsdagmiddag verschijnt de Da’s Mooi. Deze advertentie van de gemeente is op dinsdagochtend al te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl
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Bekendmakingen (vervolg)
MELDINGEN

• Huis-aan-huisactie met eieren door Korfbalvereniging UDI in
Havelte van 3 tot en met 8 april 2017, zaaknummer 190385

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Brinkstraat 14, 7981 BD, kappen, 1 beuk, ontvangstdatum 17-03-2017, zaaknummer 192884
• Dieverbrug, Dieverbrug 7, 7984 NG, bouwen, vernieuwen kapconstructie woning, ontvangstdatum 15-03-2017, zaaknummer
192676
• Dwingeloo, Leggeloo 55, 7991 PZ, bouwen, verbouw woning,
ontvangstdatum 17-03-2017, zaaknummer 192774
• Havelte, Dennenlaan 31, 7971 AN, kappen, 1 berk, ontvangstdatum 17-03-2017, zaaknummer 193067

• Oude Willem, Tilgrupweg 49,8439 SR, bouwen, vergroten
vakantiewoning, ontvangstdatum 15-03-2017, zaaknummer
192 678
• Vledder, Lijnland 20, 8381 DD, bouwen, plaatsen dakkapellen,
ontvangstdatum 20-03-2017, zaaknummer 193041
• Wateren, Schurerslaan 1, 8438 SC, kappen, 1 kastanje, ontvangstdatum 13-03-2017, zaaknummer 192604
Ontwerpvergunning
• Uffelte, Ruinerwoldseweg 5, 7975 PD, bouwen en afwijken
bestemmingsplan, nieuwbouw hooischuur, verzenddatum 2803-2017, zaaknummer 1986028

Verleend regulier
• Dwingeloo, Achter ‘t Zaand 4, 7991 NG, bouwen, verbouw
schuur, verzenddatum 28-03-2017, zaaknummer 187805
• Frederiksoord, Kon. Wilhelminalaan 84, 8382 GD, kappen 1 eik
en 1 kastanje, verzenddatum 29-03-2017, zaaknummer 188742
Verlenging beslistermijn
• Dwingeloo, Nijverheidsweg 42, 7991 CZ, bouwen, loods, verzenddatum 21-03-2017, zaaknummer 189450
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

Op dinsdagmiddag verschijnt de Da’s Mooi. Deze advertentie van de gemeente is op dinsdagochtend al te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl

