Informatierubriek

Woensdag 17 april 2019

Raadsvergadering

Paasvuren 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 april 2019 om 20.00 uur in de
raadzaal. De agenda van deze vergadering is:

Op zes plaatsen in Westerveld wordt een paasvuur (vreugdevuur) georganiseerd in het paasweekend (op de zaterdag voor Pasen of op 1e of 2e paasdag).
Op grond van de beleidsregels voor een paasvuur, hebben zes verenigingen
een ontheffing gekregen, namelijk:
• Dorpsvereniging Wittelte voor een vreugdevuur op zaterdag 20 april 2019 op
de locatie Lange Broekweg/Barg Roggen in Wittelte
• Wapser Gemeenschap voor een vreugdevuur op zaterdag 20 april 2019 op
de locatie Landweg in Wapse
• Stichting Oud en Nieuw Uffelte (OENU) voor een vreugdevuur op eerste
paasdag zondag 21 april 2019 op de locatie Ruinerwoldseweg Uffelte
• Buurtvereniging Kasteel-Dwarsdrift Diever voor een vreugdevuur op tweede
paasdag maandag 22 april 2019 op de locatie Steenakkerweg Diever
• Buurtvereniging Geeuwenbrug e.o. voor een vreugdevuur op tweede paasdag maandag 22 april 2019 op de locatie Boerweg Geeuwenbrug
• Buurtschap Lheebroek voor een vreugdevuur op tweede paasdag maandag
22 april 2019 op de locatie: Lheebroek (Schietveld)

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 26 maart 2019
+ toezeggingenlijst
4. Ingekomen stukken
5. Rondvraag
6. Voorstel aansluiting bij shared service centrum ONS
7. Voorstel samenlevingsakkoorden
8. Voorstel gewijzigde begroting 2019 Reestmond
9. Vaststelling van de reglementen van orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad en de raadscommissies
10. Voorstel ontheffing ingezetenschap wethouder
11. Voorstel opname Brink 44 op de vrijwillige gemeentelijke
monumentenlijst
12. 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

Aangepaste
openingstijden
Op maandag 22 april 2019 (2e paasdag) is het gemeentehuis gesloten. Zaterdag 27 april (Koningsdag) is het afvalbrengstation in Havelte gesloten.

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 starten de werkzaamheden aan de Looweg in Dwingeloo. 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.

Vervangingsregeling 2019
B&W van Westerveld maken bekend dat zij op 2 april 2019 de ‘Vervangingsregeling 2019’ hebben vastgesteld. Deze regeling bevat de wijze van vervanging van de gemeentesecretaris en leidinggevenden bij hun afwezigheid. De
desbetreffende bepalingen uit de ‘Vervangingsregeling 2014’ worden hierbij
ingetrokken. De ‘Vervangingsregeling 2019’ treedt op de dag na publicatie in
De Westervelder in werking.
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

Er moet worden voldaan aan de voorschriften die aan de ontheffing zijn
verbonden. Zo
• mogen de betreffende verenigingen vier dagen van tevoren beginnen met
het opbouwen van het paasvuur
• moet de paasbult door hen worden aangestoken
• mag de paasbult alleen uit snoeihout bestaan (afkomstig van particulieren)
• moet de paasbult schoon opbranden
• moet de betreffende vereniging zorgen voor de afvoer van de verbrandingsresten.
Het is alleen aan de organisaties die een ontheffing hebben gekregen toegestaan, een paasvuur (vreugdevuur) te organiseren. Wanneer Veiligheidsregio
Drenthe vanwege droogte dan wel verhoogd brandgevaar, een code oranje of
rood afkondigt, wordt de ontheffing ingetrokken.

Bekendmakingen
MELDINGEN - EVENEMENTEN

Verleend
• Door gemeente Westerveld, Avond Wandelvierdaagse van 14 t/m 17 mei
2019, op 17 mei 2019 loopt route door gemeente Westerveld, verzenddatum
08-04-2019, zaaknummer 241813

OMGEVINGSVERGUNNING

Verleend regulier
• Diever t.h.v. Kalteren 1, 7981 LR, kappen tien beuken, verzenddatum
07-03-2019,zaaknummer 240048
• Dieverbrug, aanleg uitweg vanaf de provinciale weg N371 ter hoogte van
Dieversluis 2 te Dieverbrug, verzenddatum 17-04-2019, zaaknummer 240858
• Dwingeloo, Bosrand 21, 7991 PA, kappen beuk, verzenddatum 06-03-2019,
zaaknummer 240010
• Dwingeloo, Westrupsingel 3, 7991 BH, plaatsen dakkapel, verzenddatum 1003-2019, zaaknummer 241539
• Havelte, Beukenlaan 8, 7971 BM, nieuwbouw garage, verzenddatum 10-042019, zaaknummer 240799
• Wapse, Ten Have 6, 7983 KD, realiseren opslag in de buitenruimte, verzenddatum 10-04-2019, zaaknummer 227235
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

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
30 april, 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

De gemeenten Westerveld, Meppel,
Steenwijkerland en Staphorst zijn op
zoek naar een

lid voor de Rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie is op zoek
naar een lid met kennis en ervaring
op het terrein van gemeentefinanciën,
planning en control en de gemeentelijke organisatie. Het hebben van
aantoonbare ervaring in het doen van
onderzoek en/of het begeleiden van
onderzoek is een pre.
Bekendheid met de regio Meppel,
Staphorst, Steenwijkerland en
Westerveld geldt als een voordeel.
Meer informatie - waaronder een
uitgebreide profielomschrijving - staat
op www.gemeentewesterveld.nl/
vacatures
Reageren op deze vacature kan tot
27 april 2019.

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

