
Commissievergadering
De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag
1 november 2016 om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze
vergadering is: 

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda en vergaderorde
 3. Vragenhalfuur inwoners
 4. Vaststellen van het verslag van de vergadering van d.d.
  27 september 2016
 5. Rondvraag
 6. Kennismaking accountant
 7. Voorstel tot vaststelling gemeentebreed ondernemersfonds
 8. Voorstel startnotitie Kwaliteitsplan Openbare Ruimte
 9. Voorstel tot vaststelling verslag horizontale verantwoording archief-
  beheer van de gemeente Westerveld over 2015
 10. Voorstel tot vaststelling jaarprogramma RUD Drenthe 2017
 11. Ingekomen stukken
 12. Informatie van het college van burgemeester en wethouders
 13. Informatie verbonden partijen
 14. 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 informatie-
stukken 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 onder-
werp dat niet op de agenda staat. Als u gebruik wilt maken van het vragen-
halfuur 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 via www.gemeente-
westerveld.nl

5.  De vergaderstukken kunt u downloaden via www.gemeentewesterveld.
nl/bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’. Stukken 
in een speciale app raadplegen? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communica-
tions)’ 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 7 november 2016 is het gemeentehuis geopend en telefo-
nisch bereikbaar tot 11.30 uur. Dinsdag 8 november is het gemeentehuis 
weer geopend volgens de reguliere openingstijden: zie de kolom rechts. De 
website www.gemeentewesterveld.nl is 24 uur per dag, 7 dagen in de week te 
raadplegen.

Inkeerregeling fraude 
IGSD
De intergemeentelijke sociale dienst Steenwijkerland-Westerveld (IGSD) start 
met extra onderzoeken naar fraude bij uitkeringsgerechtigden van de IGSD. 
Voor dat de IGSD daarmee begint, kunnen uitkeringsgerechtigden gebruik 
maken van de Inkeerregeling fraude. Wanneer zij alsnog verzwegen inkom-
sten, vermogen of samenwoning aan de IGSD doorgeven, hoeven zij minder 
aan de IGSD terug te betalen en is ook de boete lager. Voor een voorbeeld 
verwijzen wij u naar de nieuwsbrief IGSD van oktober 2016, op de website van 
de IGSD www.igsd-sw.nl. 

Duur Inkeerregeling fraude
U kunt vanaf 11 oktober tot en met 30 november 2016 een beroep doen op de 
Inkeerregeling. Doet u dat op 1 december 2016 of later, dan is de Inkeerrege-
ling fraude niet meer op u van toepassing. 

Hoe maakt u gebruik van de Inkeerregeling fraude
Stuur een mail naar handhaving@igsd-sw.nl met uw naam, adres, geboorte-
datum en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. De handhavers 
maken dan een afspraak met u. 
Bellen mag ook: het telefoonnummer van de IGSD is 0521 - 538 980. Vraagt u 
naar de handhaver en hij/zij maakt dan direct een afspraak met u. Tijdens die 
afspraak geeft u aan gebruik te willen maken van de Inkeerregeling fraude. U 
geeft dan alsnog alle informatie, die u niet eerder heeft doorgegeven.

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
1, 15 en 29 november 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 omgevings-
vergunningen. U kunt ook een afspraak 
maken voor een overleg tijdens een 
avondopenstelling.

Meldingen Openbare Ruimte
Deze kunt u via website en algemeen tele-
foonnummer doorgeven. Buiten kantoor-
uren, alleen in zeer dringende gevallen, ook
via: 06 – 55 76 30 37.

IGSD-loket in het gemeentehuis
Maandag 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
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(vervolg op pagina 2)

Tentoon-
stelling

Tot en met 7 november 2016
biedt de hal in het

gemeentehuis ruimte aan
olieverfschilderijen van 

Margriet
Klijnhout
De tentoonstelling is te
bewonderen tijdens de

reguliere openingstijden
van het gemeentehuis

(zie in de kolom rechts).

Subsidie maatschappelijke 
initiatieven
Vanaf 1 november 2016 tot 1 januari 2017 kunt u weer initiatieven indienen 
voor de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven. Met deze subsidie-
regeling daagt de gemeente inwoners uit om met initiatieven en ideeën te 
komen en deze in samenwerking tot stand brengen. 

Kaders
De kaders voor de regeling maatschappelijke initiatieven zijn op donderdag 
28 juni 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Het gaat om experimentele 
kaders waarin proces-, toetsings- en planningsafspraken zijn opgenomen voor 
subsidies aan maatschappelijke initiatieven. Deze kaders zijn te vinden op de 
website van de gemeente: www.gemeentewesterveld.nl/zorgenondersteu-
ning De regeling wordt begin 2018 geëvalueerd. 

Snoeiafval
In oktober en november wordt het Afvalbrengstation in Havelte weer 10 och-
tenden extra opengesteld, speciaal voor het storten van snoeiafval (takken). 
Inwoners van Westerveld kunnen dan kosteloos snoeiafval (takken) afleveren. 
Normaalgesproken geldt voor het storten van snoeiafval een tarief van € 0,05 
per kilo en een minimumbedrag van € 0,25. Het gaat om de volgende ochten-
den in oktober en november 2016, van 08.30 tot 11.30 uur:
•  donderdag 27 en vrijdag 28 oktober
•  donderdag 3 en vrijdag 4 november
•  donderdag 10 en vrijdag 11 november
•  donderdag 17 en vrijdag 18 november
•  donderdag 24 en vrijdag 25 november

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. Let op: alleen snoeihout (takken) kan tijdens de speciale 
actie gratis gestort worden. Ander afval wordt deze ochtenden geweigerd.

S N O E I A F VA L R O U T E
Daarnaast rijdt de gemeente twee keer per jaar een ‘snoeiafvalroute’ voor het 
ophalen van snoeiafval. De route wordt dit jaar nog gereden op donderdag 10 
november 2016. Voor het laten ophalen van snoeiafval worden kosten in re-
kening gebracht én is vooraf aanmelding noodzakelijk. Komende donderdag 
10 november hebben inwoners van Westerveld dus de keus: zelf kosteloos 
brengen of tegen betaling laten halen.

Spelregels snoeiafvalroute
•  Aanmelden van snoeiafval is noodzakelijk en kan tot de vrijdag vóór de inza-

meldag bij de gemeente, telefoonnummer 14 0521
•  de kosten voor het inzamelen van snoeiafval zijn € 10,- per aanmelding (de 

factuur wordt achteraf gestuurd)
•  er mag maximaal 2 m3 aangeboden worden
•  het snoeiafval moet hanteerbaar en gebundeld aangeboden worden
•  vanaf 07.00 uur wordt er ingezameld en moet het aangemelde snoeiafval 

aan de weg liggen
•  wanneer snoeiafval aangemeld wordt, maar er wordt uiteindelijk geen snoei-

afval aangeboden op de inzameldag, dan wordt er toch € 10,- in rekening 
gebracht.

Extra kijkmoment school 
De voormalige school in het buurtschap Eemster staat te koop. De gemeente 
geeft belangstellenden tot 13 januari 2017 12.00 uur de gelegenheid, een plan 
in te dienen voor de nieuwe invulling samen met een vrijwillig gesloten bod. 
De vanafprijs is € 299.000,-.

Op donderdag 17 november 2016 wordt een kijkmoment gehouden! U bent 
van harte welkom van 16.00 tot 18.00 uur. Tijdens het kijkmoment wordt u 
ontvangen door een medewerker van de gemeente Westerveld en kunt u het 
gebouw bekijken en de nodige (bouwtechnische) vragen stellen.
Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wel gewenst (in een e-mail naar
info@gemeenetwesterveld.nl). 

Het object
De voormalige school is een karakteristiek gebouw gelegen op een unieke 
locatie met vrij uitzicht over het essenlandschap. Het gebouw beschikt onder 
meer over vier ruime lokalen en meerdere berg- en vergaderruimtes, op een 
royale kavel van maar liefst 7.600 m2. De huidige bestemming is ‘maatschap-
pelijk’ en de gemeente en omwonenden zien graag weer een maatschap-
pelijke invulling of een combinatie daarvan op deze plaats. Bij de beoordeling 
van de ingediende plannen en biedingen, gaat het dan ook niet alleen om de 
hoogte van ieder bod, maar worden juist punten gegeven voor het ontwik-
kelplan. Andere bestemmingen dan ‘maatschappelijk’ zijn niet per definitie 
uitgesloten; de gemeente wil meewerken aan een bestemmingsplanwijziging.

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
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Wegen en verkeer
S TA R T  W E R K Z A A M H E D E N  V L E D D E R
Op maandag 31 oktober 2016 begint aannemer Buning 
Wegenbouw BV uit Zuidwolde, in opdracht van de 
gemeente Westerveld, met de herinrichting van de Vled-
derweg en Dorpsstraat in Vledder. De aannemer start 
met de verbreding van de bocht aan het Lesturgeonplein 
en gaat daarna aan de slag op de Vledderweg. De werk-
zaamheden aan de Dorpsstraat starten in 2017. 

Omleidingen 
Vanwege de werkzaamheden wordt het doorgaande 
verkeer omgeleid via de N371 en N353. Bestemmingsver-
keer voor Vledder wordt omgeleid via Wilhelminaoord 
(Boergrup en Middenweg). Winkels en bedrijven in Vled-
der zijn gedurende de werkzaamheden bereikbaar. 

Meer informatie 
Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op: 
•  Websites: www.buning .nl en

www.gemeentewesterveld.nl/herinrichtingvledder 
•  Facebook: Buning Wegenbouw BV 

Vragen
Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met de uit-
voerder van Buning Wegenbouw BV, de heer J. Schone-
wille, via telefoonnummer 06-21598956. Ook houdt de 
aannemer elke donderdag van 15.00 uur tot 16.00 uur 
inloopspreekuur in Café Restaurant De Tippe, waar u 
terecht kunt met uw vragen. 

W E G A F S L U I T I N G  U F F E LT E R K E R K-
W E G  B I J  H AV E LT E 
Op maandag 7 november 2016 wordt gestart met de 
reconstructie van de Uffelterkerkweg nabij Havelte. 
Het betreft het gedeelte vanaf de Markgenotenweg tot 
en met de kruising Schipperskampweg. De bestaande 
elementenverharding wordt opgebroken, verwijderd en 
vervangen door een nieuwe gebakken klinkers. Het weg-
vak is gedurende de werkzaamheden volledig afgesloten 
voor al het doorgaande verkeer. De werkzaamheden du-
ren afhankelijk van de weersomstandigheden tot medio 
december 2016.

Gelijktijdig met deze werkzaamheden wordt een deel 
van de bermen rond de Clemenskerk en de begraafplaats 
voorzien van grasbetontegels. Hiermee wordt voorzien 
in de vraag naar extra parkeergelegenheid. 

Wij vragen uw begrip voor de onvermijdelijke overlast 
die de werkzaamheden met zich meebrengen.

Informatieavond 
groenvoorziening 
Meerkamp 
De gemeente is voornemens om in 2017 het openbaar 
groen in de woonwijk ‘Meerkamp’ in Havelte te gaan 
vervangen. Het openbaar groen in de Meerkamp is 
sterk verouderd en kwalitatief toe aan vervanging. De 
gemeenteraad van Westerveld heeft hiervoor in juli 2016 
een krediet beschikbaar gesteld. 

De gemeente wil bij de voorbereidingen, de planvorming 
en de daadwerkelijke uitvoer de inwoners en de dorpsge-
meenschap nauw betrekken. Uiteindelijk moet dit leiden 
tot een inrichtingsplan dat door de inwoners van de 
Meerkamp zelf opgesteld is en dat na uitvoering breed 
wordt gedragen onder de inwoners.  

Informatieavond
Op 21 november 2016 is in de Veldkei in Havelte een in-
formatieavond waarvoor de inwoners van de Meerkamp 
begin november 2016 een uitnodiging krijgen. De avond 
begint om 19.30 uur. 

Tijdens deze avond krijgen de inwoners van de Meer-
kamp de gelegenheid om mee te praten over het project. 
Uiteindelijk is het doel om deze avond een of meerdere 
werkgroepen te vormen die samen met de gemeente 
het gehele project gaat begeleiden. De gemeente heeft 
hierin een faciliterende rol.

Bekendmakingen

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G
Aangevraagd regulier
•  Diever, Dwarsdrift 16, 7981 AP, kappen, 1 tamme kastanje, ontvangstdatum 

18-10-2016, zaaknummer 179406
•  Diever, Moleneinde 34, 7981 AK, kappen 1 beuk, ontvangstdatum

18-10-2016, zaaknummer 179345
•  Havelte, t.h.v. Molenweg 29, 7971 BJ, kappen, 6 lindebomen, ontvangst-

datum 13-10-2016, zaaknummer 179084
•  Havelte, Wandelbosweg 10 (cv5), 7971 AK, kappen 2 eiken, ontvangstdatum 

18-10-2016, zaaknummer 179424
•  Nijensleek, Dwarsweg 6, 8383 EN, omgevingsvergunning beperkte

milieutoets, ontvangstdatum 18-1002916, zaaknummer 179405
•  Vledder, Schapendrift 12a, 8381 BA, wijzigen gebruik, ontvangstdatum

17-10-2016, zaaknummer 179281
•  Wapse, Veenhuizerweg 5, 7983 KV, bouwen, werktuigenberging,

ontvangstdatum 12-10-2016, zaaknummer 178945

Verleend regulier
•  Diever, Hoofdstraat 50, 7981 AB, bouwen overkapping, afwijken

bestemmingsplan, verzenddatum 25-10-2016, zaaknummer 177242
•  Diever, Pucklaan 3, 7981 LN, kappen twee eiken, verzenddatum 25-10-2016, 

zaaknummer 177673
•  Frederiksoord, t.o. Koningin Wilhelminalaan 67, 8382 GC, bouwen,

koloniewoning, verzenddatum 17-09-2016, zaaknummer 176181

Verleend uitgebreid
•  Havelte, nabij Van Helomaweg 14, 7971 PX, bouwen, nieuwbouw info-

centrum Toegangspoort Holtingerveld, verzenddatum 25-10-2016,
zaaknummer 131407

Verlenging beslistermijn
•  Uffelte, Anserweg 3, 7975 PB, bouwen vervangen dakbedekking,

verzenddatum 13-10-2016, zaaknummer 175062

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


