Informatierubriek

Commissievergadering
De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 6 juni
2017 om 19.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:

Dinsdag 30 mei 2017

Aangepaste openingstijden
en afvalinzameling
Op pinkstermaandag 5 juni 2017 is het gemeentehuis in Diever gesloten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Opening
Vaststellen agenda en vergaderorde
Vragen halfuur voor inwoners
Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering van
9 en 23 mei 2017
Rondvraag
Presentatie Stichting Toeristische Promotie Westerveld
Raadsvoorstel: Jaarrekening 2016
Raadsvoorstel: Vaststelling bestemmingsplan buitengebied Agrarische
gronden
Raadsvoorstel: Vaststelling bestemmingsplan Havelte
Raadsvoorstel: Visie op de groenstructuur
Raadsvoorstel: Benoeming nieuwe (plv) voorzitter en nieuwe (plv) leden
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Raadsvoorstel: Jaarstukken 2016, begrotingswijziging 2017 en begroting
2018 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Raadsvoorstel: Jaarverslag en –rekening 2016 en ontwerpbegroting 2018
Veiligheidsregio Drenthe
Raadsvoorstel: Jaarstukken 2016, begroting 2018, meerjarenraming
2019 – 2021 Recreatieschap Drenthe
Raadsvoorstel: Verklaring van geen bedenkingen Middenweg 14 – 15
te Vledder
Ingekomen stukken en mededelingen
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
Informatie van het college 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 voor burgers 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 webcast
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

De belastingaanslag
VO O R KO M KO S T E N E N B E TA A L T I J D I G

In februari 2017 heeft de gemeente Westerveld gecombineerde aanslagen
onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing verzonden.
Voor de betaling van de aanslagen bestond de mogelijkheid te kiezen uit acht
termijnen door middel van een machtiging voor automatische incasso of voor
drie termijnen als geen gebruik werd gemaakt van de automatische incasso.
Op 31 mei 2017 vervalt de laatste betaaltermijn voor de belastingplichtigen
die geen gebruik maken van automatische incasso. Op deze datum moet de
gehele aanslag voldaan zijn. Binnenkort zullen voor de aanslagen die nog niet
volledig betaald zijn, aanmaningen worden verzonden. De nog openstaande
bedragen worden daarbij verhoogd met aanmaningskosten (minimaal € 7,00).
U kunt deze kosten nog voorkomen door de aanslagen per omgaande te
betalen.

De route voor het legen van de grijze container is verplaatst van maandag
5 juni naar zaterdag 3 juni.
Voor meer informatie over ophaalroutes en – data: zie www.rova.nl/
afvalkalender of download de ROVA app.

Wegafsluiting
R E M W E G D E M O N S T R AT I E R O O S J E N S C H O O L
DIEVER

Voor een remwegdemonstratie in het kader van Permanente Verkeerseducatie op basisschool De Roosjenschool in Diever, wordt op dinsdag 13 juni
tussen 14.00 en 15.00 uur de Achterstraat afgesloten voor alle doorgaande
verkeer.
De afsluiting wordt op de gebruikelijke manier aangegeven met borden en
afzethekken.
Wij vragen uw begrip voor de eventuele overlast die deze wegafsluiting met
zich meebrengt.

Kennisgeving
A N T E R I E U R E OV E R E E N KO M S T OV E R G R O N D E X P L O I TAT I E O P G R O N D VA N A R T I K E L 6 . 24
LID 3 WET RUIMTELIJKE ORDENING

Het college van B&W maakt bekend dat zij op 16 mei 2017 een anterieure
overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening heeft
gesloten met de erven Dorenbos. De overeenkomst is gericht op het bouwen
van appartementen op de hoek Dreeslaan –Egginklaan te Havelte
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt voor een ieder gedurende
zes weken ter inzage met ingang van 31 mei 2017 tot en met 11 juli 2017. De
zakelijke beschrijving van de overeenkomst is gedurende openingstijden in te
zien in het gemeentehuis in Diever.
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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
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
30 mei, 13 en 27 juni 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.
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

Bestemmingsplan
Kalterbroeken

Sociaal
ombudsvrouw

D O E M E E A A N D E I N F O R M AT I E - E N
S C H E T S B I J E E N KO M S T

Ervaart u een probleem in de
uitvoering van de nieuwe zorgtaken door de gemeente dan kunt u
contact opnemen met de sociaal
ombudsvrouw van de gemeente
Westerveld, mevrouw Jozien Schrale.
Zij registreert uw vragen, zorgen
en ervaringen, biedt een luisterend
oor en informeert en adviseert over
de mogelijkheden van cliëntondersteuning en begeleiding, klachten,
en bezwaar- en beroepsprocedures.
U kunt contact opnemen met de
sociaal ombudsvrouw via
ombudsvrouw@gemeentewesterveld.nl. Daarnaast is het
mogelijke om een afspraak te maken
voor een gesprek in het gemeentehuis in Diever op de dinsdagmiddag
na 16.00 uur of voor een huisbezoek.
Meer informatie over de nieuwe
zorgtaken is te vinden op
www.gemeentewesterveld.nl/
zorgenondersteuning

Er moet een nieuw bestemmingsplan komen voor de wijk Kalterbroeken, omdat het huidige bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar. Graag wil de gemeente
met onder andere huidige en toekomstige bewoners, de speeltuinwerkgroep
en andere geïnteresseerden, organisaties en partijen aan tafel om samen na
te denken over de inrichting van de woon- en leefomgeving in Kalterbroeken.
De resultaten van de gesprekken vormen input voor het nieuwe
bestemmingsplan.
De gemeente organiseert een informatie- en schetsbijeenkomst op 8 juni,
start 19.30 uur in het gemeentehuis in Diever (inloop 19.00 uur).
Graag vooraf uw komst aanmelden via een digitaal formulier op:
www.gemeentewesterveld.nl/kalterbroeken

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING

Verleend
• Dorpsfeest Wapserveen op 10 en 11 juni 2017, locatie Midden in Wapserveen,
zaaknummer 186721
• Endurance, nationale wedstrijd door Stichting Endurancesport door het
Dwingelderveld op 24 juni 2017, zaaknummer 193405
• Oefenmarathon door menvereniging De Eemter vanaf Het Kasteel Diever te
Diever op 17 juni 2017, zaaknummer 187414
• Endurance, internationale wedstrijd door Stichting Endurancesport door het
Dwingelderveld van 9 tot en met 11 juni 2017, zaaknummer 193405
• Snuffelmarkt in Stal Vos in Dwingeloo op 5 juni 2017, zaaknummer 187408

MELDINGEN

Eventueel in rekening gebrachte aanmaningskosten moeten ook betaald worden. De gemeente zal deze ook gaan invorderen. Blijft betaling achterwege
dan zullen de vorderingen uit handen worden gegeven aan de deurwaarder.
De openstaande bedragen worden dan nog eens verhoogd met betekeningskosten van het dwangbevel (minimaal € 40,00).

• Dorpsfeest in Darp bij buurthuis De Stobbe in Darp van 9 tot en met 11 juni
2017, zaaknummer 199916 verkeersmaatregel: van 9 tot en met 11 juni 2017
wordt de Linthorst Homanstraat (gedeelte bij de Stobbe) in beide richtingen
afgesloten voor alle verkeer

Voor vragen over uw belastingaanslag of over de betalingen kunt u
contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en via
info@gemeentewesterveld.nl.

Aangevraagd regulier
• Dwingeloo, Leggelerstraat 9, 7991 TB, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, realiseren B&B in woonhuis, ontvangstdatum 21-05-2017,
zaaknummer 200075
(vervolg op pagina 2)

OMGEVINGSVERGUNNING

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

Op dinsdagmiddag verschijnt de Da’s Mooi. Deze advertentie van de gemeente is op dinsdagochtend al te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl
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Bekendmakingen (vervolg)
• Dwingeloo, Stroovledder 13, 7991 SB, bouwen, uitbreiden kapschuur en gedeeltelijk verbouwen tot jongveestal, ontvangstdatum 08-05-2017, zaaknummer 199855
• Frederiksoord, Koningin Wilhelminalaan 61a, 63a en 74a, 8382
GC, aanleg, graven greppels en aanbrengen dammen tbv
nieuwe koloniewoningen, ontvangstdatum 19-05-2017, zaaknummer 200046
• Havelte, Molenkampweg 20, 7971 BN, bouwen, verbouwen
woning, ontvangstdatum 19-05-2017, zaaknummer 200039
• Uffelte, De Goorn 30, 7975 BV, bouwen, dakkapel op garage,
ontvangstdatum 22-05-2017, zaaknummer 200126
• Wapse, hoek Wapserauwen-Bareldsweg, 7983 KD, uitbreiden
wasplaats voor landbouwwerktuigen, ontvangstdatum
18-05-2017, zaaknummer 199959
• Wapserveen, Van Zijlweg 5, 8351 HW, bouwen, woning,
ontvangstdatum 16-05-2017, zaaknummer 199883
Van rechtswege verleend
• Darp, Van Helomaweg 35, 7973 JC, aanleg, uitweg, verzenddatum 30-05-2017, zaaknummer 191361

Verleend regulier
• Diever, Hezenes 2, 7981 LC, bouwen, vervangen kozijnen en
interne verbouwing, verzenddatum 23-5-2017, zaaknummer
198731
• Dwingeloo, Heuvelenweg 44a, 7991 CM, bouwen, verbouw
woning, verzenddatum 24-05-2017, zaaknummer 194832
• Dwingeloo, sectie M 1698 Dwingeloo (uitbreiding bedrijventerrein, bouwkavel 42), 7991BD, bouwen loods en realiseren
uitweg, verzenddatum 23 mei 2017, zaaknummer 189450
• Dwingeloo, Stroovledder 12a, 7991 SB, kappen, 1 eik, verzenddatum 30-05-2017, zaaknummer 194384
• Havelte, van Helomaweg 14, 7971 PX, aanleg, smalspoor van
Toegangspoort naar Manege Holtinge, verzenddatum
30-05-2017, zaaknummer 189587
• Vledder, De Rikken 40, 8381 DG, bouwen, dakopbouw op bestaande garage, verzenddatum 23-5-2017, zaaknummer 198441
• Wateren, Schurerslaan 1, 8438 SC, kappen,1 kastanje, verzenddatum 30-05-2017, zaaknummer 192604
• Wapserveen, Midden 123, 8351 HE, kappen, 1 eik, verzenddatum 30-05-2017, zaaknummer 193510

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

Verleend
• Standplaats met indonesisch eten en snacks op iedere woensdag op standplaatslocatie Dingspilhuus in Diever vanaf 1 juni
tot en met 31 december 2017, zaaknummer 200053
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 dinsdagmiddag verschijnt de Da’s Mooi. Deze advertentie van de gemeente is op dinsdagochtend al te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl

