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
Gemeenteraad en raadscommissie
De raad en de raadscommissie vergaderen op
woensdag 10 oktober 2018 in het gemeentehuis.
Beide vergaderingen zijn openbaar en u bent
van harte uitgenodigd om deze vergaderingen
bij te wonen. De agenda’s en de achterliggende
stukken van deze vergaderingen vindt u
in het raadsinformatiesysteem
via www.
gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad. U kunt
tijdens de vergaderingen ook meeluisteren via dit
systeem.
Voor vragen over de vergaderingen kunt u mailen
naar de griffie via griffie@gemeentenoordenveld.nl
of bellen via 14 050.
Met ingang van 31 oktober 2018 wordt
er met videoverslaglegging gewerkt. In de
raadzaal worden opnamen gemaakt die via het
raadsinformatiesysteem gedeeld worden. De
opnamen zijn gericht op de raadsleden maar
ook bezoekers zouden zichtbaar in beeld kunnen
komen. Bezoekers van de raadzaal dienen hiermee
rekening te houden.
Commissie Bezwaarschriften
De Commissie Bezwaarschriften vergadert op
woensdag 17 oktober 2018 in het gemeentehuis
in Roden. De zitting is openbaar. Aan de orde
komt:
19:30 uur: hoorzitting naar aanleiding van twee
pro forma bezwaarschriften. Het eerste bezwaar
is gericht tegen het besluit van 9 augustus 2018
over de afwijzing van een handhavingsverzoek
van 1 december 2017. Voor dit bezwaar zijn
aanvullende gronden ontvangen op 12 september
2018. Het tweede bezwaarschrift is gericht
tegen het besluit van 16 augustus 2018 over de
afwijzing van het verzoek van 15 augustus 2108
tot het opleggen van een bouwstop.
Welstandscommissie
De
Welstandscommissie
vergadert
elke
donderdag in de even weken om 13.30 uur
in het gemeentehuis. De vergadering van de
Welstandscommissie is openbaar. Voor een
plantoelichting dient u een afspraak maken. Op
de dinsdag en de woensdag daaraan voorafgaand
ligt de agenda voor een ieder ter inzage in het

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

de gemeente Noordenveld op 3 november 2018
gemeentehuis. U kunt deze agenda tevens • Hoofdweg 18 te Veenhuizen, het plaatsen van
op de 1e energieweg 10 te Roden, 1 oktober
zonnepanelen, 3 oktober 2018.
raadplegen via de gemeentelijke website www.
2018**;
Bouwen/Werken
gemeentenoordenveld.nl
• Beukenlaan 36 te Nieuw-Roden, het plaatsen • Het organiseren van de intocht van Sinterklaas op
ONTVANGEN AANVRAGEN
17 november 2018 te Roden, 2 oktober 2018**.
van een erfafscheiding en het aanplanten van
een beukenhaag, 2 oktober 2018. Vergunning
Omgevingsvergunning
is opnieuw verleend, de vorige vergunning, is Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde
Burgemeester en wethouders van de gemeente
datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n)
ingetrokken.
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende Bouwen/Uitrit:
een bezwaarschrift worden ingediend bij het
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij • Oosterveld te Norg kavel 1, het oprichten van college van burgemeester en wethouders van
de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing
een woning en het aanleggen van een uitrit, 2 de gemeente Noordenveld. Ten aanzien van de
is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige
overige vergunning** kan een bezwaarschrift
oktober 2018.
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
worden ingediend bij de burgemeester.
Rectificatie kappen:
• Oosterduinen Z 38 te Norg, het kappen van
Kappen:
drie fijnsparren, een lariks en een grove den, KAPMELDINGEN
• De Fledders 10 te Zuidvelde, het kappen van
met herplantplicht, 12 september 2018. (was GEMEENTELIJKE BOMEN
een eik en een berk;
gepubliceerd als Oosterduinen Z 18).
• Een eik aan de Torensmalaan voor nummer 17
• Vossegatsweg 15 te Peize, het kappen van een
OVERIGE
VERLEENDE
te Roden, herplant met een tulpenboom;
acacia.
VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
• Een kastanje aan de Kerkstraat voor nummer
Bouwen:
7A te Peize, herplant met een linde.
• Hiddemalaan 6 te Peize, het plaatsen van een
De burgemeester maakt bekend dat hij vergunning/
rolstoelschommel;
Voor toelichting en inzage kunt u terecht bij de
• Asserstraat 45 te Norg, het oprichten van een ontheffing** heeft verleend voor:
• Het organiseren van de ‘Open Bedrijvendag’ van balie van het gemeentehuis.
carport.
Milieu:
VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN(BRP)
• Groningerstraat 1 te Roden, melding gesloten
aardwarmtesysteem.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld hebben het voornemen de
VERLEENDE VERGUNNINGEN
adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art.2.21 en 2. 22 Wet Basisregistratie
Personen (BRP).
Omgevingsvergunning
Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie
Burgemeester en wethouders van de gemeente
personen van de gemeente Noordenveld staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader
gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Nederland wonen.
vergunning hebben verleend/besluit hebben
genomen voor:
Naam			
Geboortedatum
Datum voornemen		
Uitschrijven naar
Kappen:
O. Al Masalmah		
12-07-1993
08-10-2018		
Onbekend
• Meerweg 8 te Nietap, het kappen van een berk
Grmay Mebrahtu Hans
01-01-1982
08-10-2018		
Onbekend
en een esdoorn, 2 oktober 2018;
Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande
• Nienoordshaven 4 te Nietap, het kappen van vijf
personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag,
bomen, 2 oktober 2018.
zorgtoeslag, kinderbijslag of ander vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kunnen
Bouwen:
worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk
• J.P. Santeeweg 69 te Nietap, het vervangen van
om op het juiste adres ingeschreven te staan.
de aanbouw, 26 september 2018;
• Hereweg 11 te Peize, het veranderen van een
Staat u naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met
bijgebouw, 28 september 2018;
het team Burgerzaken van de gemeente Noordenveld via postbus@gemeentenoordenveld.nl of bel
• Oosterveld te Norg kavel 3, het oprichten van een
14 050. Als wij binnen vier weken na de datum van de verzending van het voornemen geen reactie
woning, 1 oktober 2018;
hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande persoon uit naar onbekend.
• Eenerstraat 57 te Norg, het oprichten van een
woning, 2 oktober 2018;

IN GESPREK MET EEN RAADSLID
Wilt u in gesprek met een raadslid? Dat kan op woensdag 10 oktober 2018 van 19.30 tot
20.00 uur in de oude hal van het gemeentehuis. Er staan dan twee raadsleden klaar om met
u in gesprek te gaan.

AFVALDUMPING MEEUWENWEG
In de berm van de Meeuwenweg tussen Steenbergen en Een-West vond onze BOA vorige week
maandag op dinsdag
een hoeveelheid afval.
Graag wil de BOA van
het team handhaving
weten van wie dit afval
afkomstig is. Herkent
u enkele zaken van
de foto misschien
en gaat er bij u een
lampje branden? U
kunt uw tips doorgeven
via ons algemene
telefoonnummer
14
050 of via de e-mail op
het adres postbus@
gemeentenoordenveld.nl.

HERZIENING RAMPBESTRIJDINGSPLAN
ONDERGRONDSE GASOPSLAG IN LANGELO
Met behulp van het rampbestrijdingsplan bereiden hulpdiensten, de gemeente,
het waterschap en de NAM zich voor op mogelijke incidenten die zich op
de locatie kunnen voordoen; ook als die risico’s heel klein zijn. Het huidige
rampbestrijdingsplan is recent herzien. Herziening vindt iedere drie jaar plaats.
Van 9 oktober tot en met 20 november ter inzage
Na een herziening wordt een rampbestrijdingsplan zes weken ter inzage gelegd in de
periode van 9 oktober tot en met 20 november in het gemeentehuis en op het kantoor van
Veiligheidsregio Drenthe. Tevens kunt het plan inzien op www.vrd.nl/gasopslaglangelo.
Contactpersoon is mevrouw F. Boudestein, tel: 06-31682001, e-mail: femke.boudestein@
vrd.nl .
Op de website kunt u:
- een vraag stellen;
- vóór 17/10 uw interesse aangeven voor een informatiebijeenkomst;
-	(indien u belanghebbende bent) een zienswijze indienen (een zienswijze kan ook
schriftelijk of mondeling worden ingediend) .
Informatiebijeenkomst: bij voldoende belangstelling
Bij voldoende belangstelling organiseert Veiligheidsregio Drenthe een
informatiebijeenkomst in de regio. Heeft u via de website uw interesse hiervoor
aangegeven, dan ontvangt u hierover een bericht.

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

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.

DUURZAAM WONEN IN DE PRAKTIJK
Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route op zaterdag 3 en 10 november stellen
huiseigenaren hun woning open. Verschillende huizen in de gemeente Noordenveld
hebben zich hier al voor aangemeld. Heeft u ervaring met duurzame maatregelen
zoals aardgasvrij wonen, zonnecollectoren of een warmtepomp? Of wilt u juist bij
anderen kijken hoe duurzaam wonen eruit ziet? Schrijf u in voor een bezoek of meld
uw woning aan via www.duurzamehuizenroute.nl/noordenveld.
Publieksverkiezing
Als inwoner van provincie Drenthe maakt u ook kans op de publieksprijs en de titel ‘
duurzaamste huis van de provincie Drenthe’. Vraag uw
buren, vrienden, familie en collega’s een stem uit te brengen
op uw woning. De winnaar van de provincie maakt kans op
de landelijke publieksprijs. Meld uw huis aan op de website
en doe mee!

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Op 16 oktober zijn er gewijzigde openingstijden van het gemeentehuis in
verband met een personeelsbijeenkomst. De gemeente is bereikbaar
of te bezoeken tot 13.30 uur. Houd hier bij het inplannen van
afspraken of uw bezoek rekening mee.
Het brengstation is op 16 oktober gewoon open volgens de
normale openingstijden.
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PAS OP: MOGELIJK GLADHEID DOOR MODDER OP DE WEG!
Deze maand is de oogsttijd weer begonnen, waardoor de kans op modder op de weg aanwezig is. Dit kan gladheid veroorzaken en een gevaar zijn voor de weggebruikers.

