Informatierubriek

Politieke avond
Westerveld
De raad vergadert op dinsdag 3 december 2019 om 20.00 uur in de raadszaal. De agenda van deze vergadering is als volgt:
1. Raadsvergadering (besluitvorming)
		 • V
 oorstel over vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Westerveld
2018
		 • V
 oorstel over het kenbaar maken van wensen en bedenkingen op het
voornemen van de RUD Drenthe om lid te worden van een werkgeversvereniging
2. Debat over de belastingverordeningen 2020
3. Pauze
4. Debat over de evaluatie en besluit voortzetting Stichting
		 Ondernemersfonds Westerveld (vervolg)
5. Voorstel de woonvisie (vervolg)
De vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad van Westerveld zijn anders opgebouwd dan voorheen. In de afgelopen jaren was ‘het
ritme’ als volgt: eens in de vier weken een raadsvergadering op dinsdagavond
en op de tussenliggende dinsdagavond óf een commissievergadering Fysiek
Domein en Middelen óf een commissievergadering Sociaal Domein óf een
thema-avond. De dinsdagavond is nog steeds dé avond waarop raads- en
commissieleden bijeenkomen, maar spreken we nu van een Politieke avond
Westerveld (die eens in de twee weken wordt gehouden).
Een Politieke avond Westerveld bevat verschillende ‘blokken’. In principe start
de avond om 20.00 uur waarin de (voltallige) gemeenteraad besluiten neemt.
Daarna volgen blokken waarin informatie verstrekt wordt aan commissie- en
raadsleden, waar plek is voor de dialoog en waarin gedebatteerd wordt.
Nadat over een onderwerp voldoende informatie uitgewisseld is en bediscussieerd is (dat kan na één of na meerdere Politieke avonden zijn), is het rijp voor
besluitvorming op de eerstvolgende Politieke avond.
De avond bijwonen/volgen
Tijdens de Politieke avond Westerveld zijn belangstellenden zijn welkom op
de publieke tribune. Ook is de Politieke avond Westerveld te volgen via internet via www.gemeentewesterveld.nl
Inspreken
Het is mogelijk om voorafgaand aan een debatblok maximaal vijf minuten in
te spreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raads- en commissieleden
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. Ook voor meer informatie over de spelregels rond inspraak, kunt u
contact opnemen met de griffier.
Agenda en stukken
De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld
kunt u downloaden via de website van de gemeenteraad: 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
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

Woensdag 27 november 2019

Grofvuilroute
Donderdag 5 december 2019 wordt de grofvuilroute gereden. Wilt u grof
huishoudelijk afval laten ophalen? Meld dit vooraf bij de gemeente.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 29 november 2019 via het digitale
formulier op www.gemeentewesterveld.nl/grofvuil of telefonisch via 14 0521.
Voor het ophalen van grofvuil zijn kosten verbonden: € 10,- per halve m3.
Kijk voor meer ‘spelregels’ en ophaaldata op
www.gemeentewesterveld.nl/grofvuil

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Dwingeloo, start en finish Leeuweriksveldweg 1, “RUNFORESTRUN Dwingelderveld” op 14 december 2019 van 09.30 uur tot 18.00 uur in en om het
Dwingelderveld, verzenddatum 14-11-2019, zaaknummer 254431

MELDINGEN

Milieumelding
• Vledder, Vledderweg 21 (St. Bosbad Vledder), 8381 AC, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 17-07-2019,
zaaknummer 250097
Verleend
• Diever, start en finish Westeres 7, Klok Sanidrome MTB Marathon op 22
december 2019 van 08.30 uur tot 17.00 uur, verzenddatum 14-11-2019, zaaknummer 256750
• Dwingeloo en Diever, huis-aan-huisactie verkoop oliebollen op 30 november
2019 in Dwingeloo en op 7 december 2019 in Diever, verzenddatum
14-11-2019, zaaknummer 257218
• Door provincies Drenthe en Friesland, de Drenthe 200 mountainbike toertocht op 28 december 2019, verzenddatum 18-11-2019, zaaknummer 257212

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Heuvelenweg 34h, 7991 CM, verbouw en uitbreiding winkelpand, ontvangstdatum 15-11-2019, zaaknummer 258964
• Dwingeloo, Lheebroekerweg 6, 7991 NB, vervangen asbestvrije golfplaten
schuurtje, ontvangstdatum 15-11-2019, zaaknummer 258917
Geweigerd regulier
• Vledder, Lange Wandenweg 1, 8381 BR, kap één eik, verzenddatum
0-11-2019, zaaknummer 256212
Verleend regulier
• Nijensleek, Schoolweg 5a, 8383 EL, kap één zomereik, verzenddatum
21-11-2019, zaaknummer 256970
• Vledder, Vledderweg 15, 8381 AB, kap één Amerikaanse eik, verzenddatum
20-11-2019, zaaknummer 256770
• Zorgvlied, Dorpsstraat 44, 8437 PB, kap één magnolia en één walnotenboom,
verzenddatum 20-11-2019, zaaknummer 256920
Verlenging beslistermijn
• Havelte, Meenteweg 7, 7971 RZ, bouw van een nieuwe melkveestal,
verlengen beslistermijn, verzenddatum 18-11-2019, zaaknummer 256958

SLOOPVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Uffelte, Anserweg 3, 7975 PB, verwijderen asbest, ontvangstdatum
18-11-2019, zaaknummer 259048

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
10 december en 7 januari 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

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

