Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 7 mei
2019 om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:

Woensdag 1 mei 2019

19.45 uur:
20.00 uur:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragenhalfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering 2 april
2019 + toezeggingenlijst
Rondvraag
Eindrapport onderzoek informatiebeveiliging gemeente Westerveld
rekenkamercommissie Meppel, Staphorst, Steenwijkerland en Westerveld
Jaarverslag 2018 rekenkamercommissie Meppel, Staphorst,
Steenwijkerland en Westerveld
Voorstel vaststelling bestemmingsplan “Dwingeloo, Brink 30 en Kerkpad 1”
Voorstel officiële gemeentevlag Westerveld
Voorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie
Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Voorstel vaststelling ontwerp bestemmingsplan “Dwingeloo-Lhee 78”
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

Herdenkingen 4 mei
Op zaterdag 4 mei 2019 is op meerdere plaatsen in Westerveld,
een dodenherdenking. Het gemeentebestuur is vertegenwoordigd bij de volgende herdenkingen.
Diever
Het 4 mei comité Diever organiseert dit jaar de herdenking
vanuit de Pancratius kerk, aanvang 19.00 uur. Medewerking
hieraan zullen verlenen: vrouwenkoor Jicy Pop, de muziekvereniging
Advendo, pianist A. Dekker en organist G. Geertsma-Veltman.
Bij het monument is om 20.00 uur de kranslegging met medewerking van de
Scouting Diever, Advendo en er wordt een toespraak gehouden namens het
gemeentebestuur. Daarna volgt de rondgang over de begraafplaats langs
de grafmonumenten om daar stil te staan bij diegenen die het leven hebben
verloren als gevolg van oorlogshandelingen.
Na de ceremonie is er gelegenheid om bij elkaar te komen in de Pancratius
kerk.
Doldersum
12.00 uur

Herdenking bij het monument aan de Huenderweg.

Dwingeloo
19.00 - 20.15 uur herdenking in de hervormde kerk en aansluitend bij het
monument op de brink (meer informatie is nog niet
ontvangen bij het ter perse gaan van deze pagina.
Aanvullende informatie wordt verwerkt in het overzicht op
www.gemeentewesterveld.nl)
Havelte
19.00 uur:

herdenkingsbijeenkomst in de dorpskerk met voordrachten van leerlingen van kindcentrum ‘De Vuursteen’ uit
Wapserveen en ‘De Oosterveldschool’ uit Uffelte, een
toespraak namens het gemeentebestuur en muzikale

Vledder
19.00 uur:
19.45 uur:
19.58 uur:
20.00 uur:

20.10 uur:
20.15 uur:

bijdragen van een Ineke Heinhuis, Hans Roze en het
Klarinetensemble
stille tocht naar het herdenkingsmonument langs het
oorlogsgraf van Anton W. Siedenburg. Krans- en bloemlegging bij het monument
2 minuten stilte
herdenkingsbijeenkomst in de N.H.-kerk in Vledder
verzamelen bij de N.H.-kerk en wandelen naar het
monument op De Brink
Last Post
twee minuten stilte
Aansluitend: zingen van het volkslied, kranslegging namens
het gemeentebestuur, het comité 40-45, de Vrouwen van
Nu en vervolgens door eenieder die dat wenst
toespraak namens het gemeentebestuur, muzikale bijdrage
van Mannenkoor Vledder en een dankwoord namens het
comité 40-45
einde van de plechtigheid

Wegen en verkeer
W E G A F S L U I T I N G K A LT E R E N I N D I E V E R

Op maandag 15 april 2019 zijn de werkzaamheden aan de weg Kalteren (ter
hoogte van Kalterbroeken) in Diever gestart.

WEGAFSLUITING LOOWEG IN DWINGELOO

Op dinsdag 23 april 2019 zijn de werkzaamheden aan de Looweg in
Dwingeloo gestart. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
Voor beide wegafsluitingen geldt: doorgaand verkeer wordt omgeleid.
De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin juni 2019, afhankelijk
van onder andere het weer. Wij vragen uw begrip voor de overlast die de
werkzaamheden met zich meebrengen.

WEGAFSLUITING BRUG EN ROTONDE
D I E V E R B R U G ( N 371)

De brug en rotonde (N371) in Dieverbrug zijn van maandag 29 april tot en met
10 mei 2019 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege onderhoudswerkzaamheden. Kijk voor meer informatie op www.provincie.drenthe.nl

Bekendmakingen
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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
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.
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

VERLEENDE MELDINGEN

• Diever, huis-aan-huisactie verkoop koeken voor geldinzameling voor de
“European Jamboree” op 11 mei 2019, verzenddatum 23-04-2019,
zaaknummer 243350
• Dwingeloo, vanaf N.H. kerk naar monument op de Brink, Herdenkingstocht
op 4 mei 2019 van 18.00 uur tot 20.30 uur, verzenddatum 19-04-2019,
zaaknummer 242777
• Frederiksoord, Beukenlaan, in het Sterrebos, tweedaags paarden en pony’s
concours (dressuur) op 11 en 12 mei 2019, verzenddatum 24-04-2019,
zaaknummer 234330
• Frederiksoord, Beukenlaan, in het Sterrebos, tweedaags paarden en pony’s
concours (dressuur) op 29 en 30 juni 2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur,
verzenddatum 24-04-2019, zaaknummer 241936
• Frederiksoord, Beukenlaan, in het Sterrebos, tweedaags paarden en pony’s
concours (dressuur), van 09.00 uur tot 17.00 uur op zaterdag 31 augustus en
zondag 1 september 2019, verzenddatum 24-04-2019, zaaknummer 241937

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, Johannes Postweg 1, 7973 JB, aanpassen buitengevel van gebouw 128,
ontvangstdatum 18-04-2019, zaaknummer 243473
• Dwingeloo, Brink 44, 7991 CJ, verbouw woonboerderij, ontvangstdatum
16-04-2019, zaaknummer 243241
• Wilhelminaoord, sectie K, nr. 1743, plaatsen sportcourt tussen terrein van Old
Forward en Ons Dorpshuis en de parkeerplaats, ontvangstdatum 17-04-2019,
zaaknummer 243251
Geweigerd regulier
• Nijensleek, Hoofdweg 15, 8383 EC, kappen berkenboom tweestammig, verzenddatum 28-03-2019, zaaknummer 241760
Van rechtswege verleend
• Dwingeloo, De Vorrelvenen 11, 7991 TP, tijdelijke kruimelvergunning voor
een chalet en blokhut (van rechtswege verleend), verzenddatum 24-04-2019,
zaaknummer 237185
Verleend regulier
• Diever, Kasteel 12b, 7981 AN, plaatsen van zonnepanelen in grondopstelling,
verzenddatum 24-04-2019, zaaknummer 234418
• Dieverbrug, achter De Wringen 19, toestaan benodigde aangebrachte verharding op pad t.b.v. ontsluiting van de percelen DVR sectie I, nrs. 338,337,
verzenddatum 01-05-2019, zaaknummer 236711

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.

(vervolg op pagina 2)
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Bekendmakingen (vervolg)
(vervolg pagina 1)
• Dwingeloo, Anserpad 2, 7991 SC, bouw klimtoren, verzenddatum 17-04-2019, zaaknummer 241743
• Dwingeloo, Brink 38, 7991 CJ, verbouw pand tot Bed & Breakfast, verzenddatum 01-05-2019, zaaknummer 241857
• Dwingeloo, Lheebroek 33, 7991 PM, realiseren van enkele
overdekte camperplaatsen en het plaatsen van zonnepanelen,
verzenddatum 01-05-2019, zaaknummer 232905
• Dwingeloo, Westeinde 12, 7991 RV, realiseren Bed & Breakfast,
verzenddatum 24-04-2019, zaaknummer 240692
• Frederiksoord, M.E. van der Meulenweg 3a, 8382 CC, bouw
koloniewoning met berging en zonnepanelen, verzenddatum
24-04-2019, zaaknummer 242543
• Geeuwenbrug, De Eikenhorst 5, 7985 NP, renoveren/verbouwen van gebouw A-B, verzenddatum 01-05-2019, zaaknummer
234672
• Geeuwenbrug, De Eikenhorst 5, 7985 NP, renoveren/verbouwen van gebouw C, verzenddatum 01-05-2019, zaaknummer
234678

• Nijensleek, Moersberger Erven 19, 8383 EA, bouw loods,
verzenddatum 01-05-2019, zaaknummer 236497
• Wapse, Veenhuizerweg 4, 7983 KV, uitbreiden bakhuisje,
verzenddatum 24-04-2019, zaaknummer 236771
• Wilhelminaoord, Linthorst Homanstraat 14, 8384 EE, plaatsen
berging-ballenhok, verzenddatum 17-04-2019, zaaknummer
238456
• Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eeemneslaan 3a, sectie
K, nr. 1766, nieuwbouw woning, verzenddatum 24-04-2019,
zaaknummer 230962
• Wittelte, Steenwijkerweg 8, 7986 PP, bouw werktuigenberging,
verzenddatum 17-04-2019, zaaknummer 240696
• Wittelte, Witteltermade 4, 7986 PE, verbouw woning,
verzenddatum 01-05-2019, zaaknummer 237183
• Zorgvlied, weiland naast De Ruyter de Wildtlaan 5, 8437 PC,
tijdelijk veldovenproject, verzenddatum 17-04-2019, zaaknummer 238833

VERLEENDE
S TA N D P L A AT S V E R G U N N I N G

• Havelte, Piet Soerplein, vaste standplaats voor verkoop van
vis op de woensdagen van 08.00 uur tot 12.30 uur van 25 april
2019 tot 25 april 2024, verzenddatum 18-04-2019, zaaknummer
238560
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

