Raadhuisstraat 1, Roden
Postbus 109, 9300 AC Roden
Telefoon 14 050
E-mail postbus@gemeentenoordenveld.nl
Website: www.gemeentenoordenveld.nl
Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met donderdag 8.00 – 16.30 uur
Vrijdag 8.00 – 12.00 uur

VERGADERINGEN

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Commissie Bezwaarschriften
De Commissie Bezwaarschriften vergadert op
woensdag 10 januari 2018 aanstaande in het
gemeentehuis in Roden. De zitting is openbaar.
Aan de orde komt:
20.00 uur: hoorzitting naar aanleiding van het
bezwaarschrift van 9 november 2017, gericht tegen
het besluit van burgemeester en wethouders van
de gemeente Noordenveld van 9 november 2017
over het verlenen van een omgevingsvergunning
voor een hondenschool aan de 1e Energieweg 14J
in Roden.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
vergunning hebben verleend/besluit hebben genomen
voor:
Bouwen:
• Bakkeveenseweg 1 te Een-West, het vergroten van
een loods, 21 december 2017.
Afwijking:
• Haarveen
12
te
Foxwolde,
afwijking
bestemmingsplan voor het oprichten van een
schuur, 28 december 2018.
Welstandscommissie
Kappen:
De
Welstandscommissie
vergadert
elke • Groningerweg 52 te Peize, het kappen van een eik
donderdag in de even weken om 13.30 uur
en een es met herplantplicht, 3 januari 2018.
in het gemeentehuis. De vergadering van de
Welstandscommissie is openbaar. Voor een VERKIEZINGEN
plantoelichting dient u een afspraak maken. Op GEMEENTERAAD 2018
de dinsdag en de woensdag daaraan voorafgaand
ligt de agenda voor een ieder ter inzage in het Kandidaatstelling
gemeentehuis. U kunt deze agenda tevens De voorzitter van het centraal stembureau voor de
raadplegen via de gemeentelijke website www. verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
Noordenveld maakt het volgende bekend:
gemeentenoordenveld.nl.

ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van
toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Kappen:
• Oosterduinen D 97 te Norg, het kappen van vijf
dennen.
Bouwen:
• Achterstewold 2 te Peize, het verbouwen van
de woning;
• Zevenhuisterweg 19 A te Nieuw-Roden,
het oprichten van een garage (vervangende
nieuwbouw).
Bouwen rectificatie:
• Andries Turksemalaan kavel 5 te Nieuw-Roden,
het oprichten van een woning (was gepubliceerd
als Esweg 27 B te Nieuw-Roden).

VERLENGING BESLISTERMIJN
Omgevingsvergunning
Krachtens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen
burgemeester en wethouders de beslistermijn
op een aanvraag om een omgevingsvergunning
eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen.
Burgemeester en wethouders hebben besloten
van die mogelijkheid gebruik te maken en de
beslistermijn te verlengen voor:
Kappen:
• Hoofdstraat 80 te Roderwolde, het kappen van
een berk, verlengd tot 15 februari 2018;
• Oostindie 6 te Nietap, het kappen van een beuk,
verlengd tot 14 februari 2018.

1. Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling
voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Noordenveld plaatshebben.
2. Op die dag kunnen bij het team burgerzaken aan
het adres Raadhuisstraat 1, bij het daar gevestigde
centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten
van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
3. De benodigde formulieren voor:
a. de lijsten van kandidaten (model H 1);
b. de verklaringen van instemming van de
kandidaten met hun kandidaatstelling (model H
9);
c.	de machtigingen tot het plaatsen van de
aanduiding van de politieke groepering boven
een kandidatenlijst (model H 3-1);
d. machtiging tot het plaatsen van een
aanduiding, gevormd door samenvoeging van
de aanduidingen van politieke groeperingen of
afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst
(model H 3-2);
e. de verklaringen van ondersteuning van
een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en
met de dag van de kandidaatstelling ter
gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers
verkrijgbaar.
4. 	Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom
van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro)
worden betaald door overmaking van dit bedrag
op rekeningnummer ten name van Noordenveld,
tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de
gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke
groepering is/zijn toegekend.
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke
voorschriften betreffende de inlevering van
kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie
verstrekt door:
Bureau verkiezingen
Raadhuisstraat 1
9301 AA Roden

Openingstijden brengstation:
Maandag tot en met zaterdag: 9.00 – 15.45 uur

Openingstijden balie gemeentehuis:
burgerzaken, bouwen en wonen)
Maandag tot en met donderdag 9.00 - 16.00 uur
Donderdag (alleen burgerzaken) 16.00 - 19.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Overige producten ‘s middags alleen op afspraak

Zitting van het centraal stembureau
inzake beslissing geldigheid ingeleverde
kandidatenlijsten en nummering
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op
woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing
van de leden van de raad van de gemeente maakt,
ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend,
dat dit bureau op vrijdag 9 februari 2018 om
16.00, in de zittingsruimte in een openbare zitting

zal beslissen over:
• d e
geldigheid
van
de
ingeleverde
kandidatenlijsten;
• h et handhaven van de daarop voorkomende
kandidaten;
• h et handhaven van de daarboven geplaatste
aanduiding van een politieke groepering;
• d e nummering van de geldig verklaarde lijsten.

BENT U LID VAN EEN
WHATSAPPBUURTPREVENTIE GROEP?
Haal dan een Whatsapp buurtpreventie stickers bij het gemeentehuis.
In het gemeentehuis zijn stickers af te halen om kenbaar te maken dat u lid bent van een
Whatsappbuurtpreventie groep. Deze sticker kunt u op een zichtbare
plek plakken. Denk aan het raam bij de voordeur, de brievenbus of
op een andere geschikte plek. Let er wel op dat de stickers alleen
op eigen bezittingen geplakt mogen worden en niet in de openbare
ruimte.
De stickers zijn tijdens openingstijden gratis af te halen (zolang de
voorraad strekt) bij de balie in het gemeentehuis. Per adres kunt u
één sticker ophalen. Wilt u meer weten over het opzetten van een
WhatsApp-groep? Ga dan naar www.gemeentenoordenveld.nl.

UITNODIGING INLOOPBIJEENKOMST
Op donderdag 11 januari 2018 van 16.00 tot 19.00 uur is in het dorpshuis De Schans, Norgerweg 18 in
Een een inloopbijeenkomst over een aantal verkeersmaatregelen.
Tijdens deze bijeenkomst wordt u nader geïnformeerd over:
• Aanpassingen aan de rotonde Hoofdstraat – Haulerwijkerstraat, waarbij de voorrang ten gunste van de
fietsers wordt aangepast;
• Herstraten Norgerweg;
• Afvlakken van de plateau’s in de Hoofdstraat.
U kunt tijdens deze bijeenkomst elk moment binnen komen om de plannen te bekijken en vragen te
stellen. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om u van informatie te voorzien.
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Openingstijden balie ISD:
Maandag tot en met vrijdag 9.00 – 10.30 uur

Afspraak burgemeester en wethouders:
Bel 14 050 om een afspraak te maken met
de burgemeester en/of wethouder(s).

De officiële bekendmakingen staan op www.officielebekendmakingen.nl en www.gemeentenoordenveld.nl/bekendmakingen.

