Informatierubriek

Woensdag 20 maart 2019

Raadsvergadering

Compostactie

De raad vergadert op dinsdag 26 maart 2019 om 20.00 uur in de raadszaal.
De agenda van deze vergadering is:

De gemeente doet ook dit jaar weer mee aan de landelijke compostactie.
Dit betekent dat ieder huishouden in Westerveld gratis compost kan ophalen
(maar: op = op): maximaal 1 shovelbak compost per huishouden. Inwoners
kunnen de gratis compost ophalen bij het afvalbrengstation aan de
Oeveraseweg 19 in Havelte op:
• vrijdagmiddag 22 maart 2019 tussen 12.30 uur en 16.00 uur en
• zaterdagochtend 23 maart 2019 tussen 8.30 uur en 12.00 uur.
Spelregels: de gratis compost kan alleen gehaald worden wanneer men in
bezit is van een toegangspas van het afvalbrengstation van gemeente
Westerveld. Per auto (met aanhangwagen) één toegangspas. En: op = op.

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 29 januari 2019
+ toezeggingenlijst
4. Ingekomen stukken
5. Rondvraag
6. Voorstel Kaderbrief 2020 RUD Drenthe
7. Voorstel benoeming vertegenwoordiger van de gemeente in de EDR-raad
van de Eems Dollard Regio
8. Voorstel over uitstel besluitvorming bestemmingsplan Buitengebied
Westerveld 2018
9. Voorstel plan van aanpak eenzaamheid
10. Sluiting
Toelichtingen
1. De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via: www.gemeentewesterveld.nl
2. De vergaderstukken kunt u downloaden via www.gemeentewesterveld.nl/
bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’.
3. 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

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

Bekendmakingen
VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

• Dwingeloo, in en om de Brink, keramiekmarkt van 29 mei 2019 vanaf 17.00
uur tot en met donderdag 30 mei 2019 aansluitend aan de afbouw van het
evenement, gehele afsluiting van:
• De Brink tussen huisnummers 8 tot en met 15;
• De Brink tussen Moleneinde en de Drift (voor de bibliotheek);
• Schuine Brinkweg, verzenddatum 13-03-2019, zaaknummer 230506
(aanvulling op publicatie van 6 maart jl.)
• Dwingeloo, Brink (start en finish), wielerronde ‘Drentse 8 van Westerveld’
op 15 maart 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum 11-03-2019,
zaaknummer 228960

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Diever, ter hoogte van Kalteren 1, 7981 LR, kappen 10 beuken, ontvangstdatum 07-03-2019, zaaknummer 240048
• Dwingeloo, Bosrand 21, 7991 PA, kappen 1 beuk, ontvangstdatum
06-03-2019, zaaknummer 240010
Van rechtswege verleend (rectificatie)
• Uffelte Schoolstraat 12, 7975 AC, verzenddatum 14-03-2019, zaaknummer
232942

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 om de volgende ochtenden: donderdag 21 maart en vrijdag
22 maart, donderdag 28 maart en vrijdag 29 maart.

Verleend regulier
• Diever, Koelgoorn 62, 7981 EC, nieuwbouw woning, verzenddatum
20-03-2019, zaaknummer 237766
• Dwingeloo, Drift 10, 7991 AA, plaatsen zonnepanelen, verzenddatum
0-03-2019, zaaknummer 235122
• Havelte, H 4633, kappen 4 eiken, verzenddatum 12-03-2019, zaaknummer
236334
• Uffelte, Dorpsstraat 7, 7975 AM, kappen 5 eiken, verzenddatum 13-03-2019
zaaknummer 237204
• Vledder, Middenweg 15, 8381 XM, bouw schuur (in afwijking van
bestemmingsplan), verzenddatum 20-03-2019, zaaknummer 237535
• Vledder, De Rolle 38, 8381 CP, verbouw woning, verzenddatum 20-03-2019,
zaaknummer 233186
• Wapse, Nieuwland 40, 7983 LB, kappen 1 eik, verzenddatum 12-03-2019,
zaaknummer 235983
• Wilhelminaoord, Vledder K 1743, kappen van 2 eiken, verzenddatum
11-03-2019, zaaknummer 236214

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).

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

De behandeling van een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding kost
behoorlijk wat tijd. Wilt u iemand voordragen voor Koningsdag 2020? Dan
moet het voorstel voor 1 juni 2019 binnen zijn bij de burgemeester van Westerveld. Zie voor meer informatie ook op de gemeentelijke website
www.gemeentewesterveld.nl

Snoeiafval

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
2 en 16 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.
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

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

