Informatierubriek

Woensdag 8 mei 2019

Commissievergadering

Grofvuilroute

De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 14 mei 2019, om
20:00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:

Donderdag 23 mei 2019 wordt de grofvuilroute gereden. Wilt u grof huishoudelijk afval laten ophalen? Meld dit vooraf bij de gemeente. Aanmelden kan
tot en met vrijdag 17 mei 2019 via het digitale formulier op
www.gemeentewesterveld.nl/grofvuil of telefonisch via 14 0521.
De kosten voor het inzamelen van grofvuil zijn € 10,- per halve m3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering
9 april 2019 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Informatievoorziening college over het bibliotheekwerk en de rol binnen
het Sociaal Domein
Agendavoorstel Progressief Westerveld over onafhankelijke cliëntondersteuning
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
Informatie over verbonden partijen
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

Eikenprocessierups
Ook in 2019 gaat de gemeente haar best doen om de overlast van de eikenprocessierups zo veel mogelijk te beperken. In totaal telt Westerveld zo’n
39.000 eiken langs wegen en paden en op plekken waar vorig jaar veel nesten
zijn aangetroffen, wordt de rups sinds medio april preventief bestreden. Dit
gebeurt door de eikenbomen te bespuiten met nematoden (aaltjes): een
biologische en natuurvriendelijke manier van bestrijding om te voorkomen
dat de rupsen groeien en brandharen ontstaan, die klachten bij mens en dier
kunnen veroorzaken zoals jeuk, huiduitslag en geïrriteerde ogen of luchtwegen. Het bespuiten van de bomen met de nematoden wordt ’s avonds en/of ’s
nachts gedaan. De nematoden worden over de hele kroon van de eikenboom
gespoten en met het preventieve spuiten wordt gemiddeld negentig procent
van de plaag gereduceerd.
Informatie over gezondheidsklachten door de eikenprocessierups kunt u
onder andere krijgen bij GGD Drenthe: www.ggddrenthe.nl
Wanneer u een nest met eikenprocessierupsen langs gemeentelijke wegen
en paden ziet, kunt u dit melden bij de gemeente: u kunt op onze website
een formulier invullen (www.gemeentewesterveld.nl/MOR) óf bellen naar
telefoonnummer 14 0521.

Groot onderhoud
zandwegen
In de week van 6 mei 2019 start de gemeente Westerveld met groot onderhoud aan de zandwegen. Het gaat om wegen waarvan het onderhoud niet is
overgedragen aan bijvoorbeeld een vereniging of boermarke. Het werk wordt
uitgevoerd door Hooge B.V. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken,
afhankelijk van onder andere het weer. De aannemer zal ervoor zorgen dat
de zandweg na de onderhoudsbeurt, binnen ongeveer 4 uur weer goed
begaanbaar is.
Wij vragen uw begrip voor de overlast die de werkzaamheden met zich meebrengen.

Kijk voor meer ‘spelregels’ en ophaaldata op www.gemeentewesterveld.nl/
grofvuil

Vaststelling handhavingsbeleid 2019-2023
Het college heeft op 5 maart 2019 het handhavingsbeleid 2019-2023
vastgesteld. Het handhavingsbeleid is gepubliceerd op www.overheid.nl

Bekendmakingen
COLLECTEVERGUNNING

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
14 en 28 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.

Verleend
• Gemeente Westerveld, collecte Prinses Beatrix Spierfonds van 8 september
2019 tot en met 14 september 2019, verzenddatum 29-04-2019, zaaknummer
243584

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.

MELDINGEN

IGSD-loket in het gemeentehuis
Maandag, dinsdag en donderdag van
09.00 - 12.30 uur.

Verleend
• Dwingeloo, huis-aan-huisactie verkoop koeken t.b.v. clubkas Voetbalvereniging Dwingeloo op 17 mei 2019 van 18.00 uur tot 20.00 uur, verzenddatum
29-04-2019, zaaknummer 243433

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, Brinkstraat 16, 7981 BD, wijzigen voorgevel garage en plaatsen
zijdeur in garage, ontvangstdatum 23-04-2019, zaaknummer 243690
• Diever, Brinkstraat 27, 7981 BE, nieuwbouw woning, ontvangstdatum
23-04-2019, zaaknummer 243691
• Diever, t.h.v. Peperstraat 15, 7981 AT, kap drie berken, ontvangstdatum
01-05-2019, zaaknummer 244161
• Diever, Steenwijkerweg 4, 7981 LV, nieuwbouw schuur, ontvangstdatum
27-04-2019, zaaknummer 243972
• Dwingeloo, Westeinde 57, 7991 RT, aanleggen van parkeerplaatsen,
ontvangstdatum 26-04-2019, zaaknummer 243935
• Frederiksoord, M.E. van der Meulenweg 11a, 8382 CC, nieuwbouw koloniewoning, ontvangstdatum 26-04-2019, zaaknummer 243944
• Havelte, Havelter Schapendrift 27-29, 7971 BA, wijzigen gevel/intern van
woonhuis, ontvangstdatum 25-04-2019, zaaknummer 243874
• Havelte, Torenakkers 7, 7971 AC, bouw dubbele carport, ontvangstdatum
27-04-2019, zaaknummer 243977
• Uffelte, Lindenlaan, kavel 1 (sectie M, nr. 1560), nieuwbouw woning, ontvangstdatum 23-04-2019, zaaknummer 243656
• Vledder, sectie G, nr. 518, nieuwbouw 22 appartementen, ontvangstdatum
19-04-2019, zaaknummer 243553
• Wapse, Ten Darperweg 20, 7983 KM, aanleg paardrijbak, ontvangstdatum
18-04-2019, zaaknummer 243535
• Wapse, Ten Darperweg 28, 7983 KM, vervangen bestaande kapschuur,
ontvangstdatum 27-04-2019, zaaknummer 243978
• Wapse, Ten Darperweg 43, 7983 KS, kap kastanjeboom, ontvangstdatum
29-04-2019, zaaknummer 243871
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 47a, 8384 GG, nieuwbouw
koloniewoning, ontvangstdatum 26-04-2019, zaaknummer 243914
Verleend regulier
• Dwingeloo, Lhee 76, 7991 PJ, aanpassen van een verouderde vijver t.b.v.
hemelwater naar een nieuw cilindrisch waterbassin, verzenddatum
08-05-2019, zaaknummer 227497
• Vledder, Middenweg 4, 8381 XM, uitbreiden bestaande schuur, verzenddatum 01-05-2019, zaaknummer 236341
Verlenging beslistermijn
• Diever, perceel sectie I, nr. 402, plaatsen mast voor telecommunicatiedoeleinden, verlengen beslistermijn, verzenddatum 01-05-2019, zaaknummer
239459
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

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

Expositie
Vanaf woensdag 8 mei biedt
de ruime, lichte hal in het
gemeentehuis volop ruimte aan de
expositie van:

Machiel Sol
De expositie is te bewonderen
tijdens de reguliere openingstijden
van het gemeentehuis.
Over het werk
Het expressionistisch, abstractfiguratieve werk is een weerspiegeling van de kunstenaar zelf.
De Russische schilder Wassily
Kandinsky was ooit een
belangrijke inspiratiebron.
Machiel Sol heeft door zelfstudie
en ‘het zijn’ zichzelf als
kunstenaar gevormd.

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

