Raadhuisstraat 1, Roden
Postbus 109, 9300 AC Roden
Telefoon 050 50 27 222
E-mail postbus@gemeentenoordenveld.nl
Website: www.gemeentenoordenveld.nl

VERGADERING
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 gemeentehuis. U kunt deze agenda
tevens raadplegen via de gemeentelijke website www.
gemeentenoordenveld.nl.
Raad en raadscommissie
Op woensdag 11 december 2019 vindt de
besluitvormende vergadering van de gemeenteraad
plaats en de oordeelsvormende vergadering van
de raadscommissie. Deze vergaderingen worden
gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis,
Raadhuisstraat 1 te Roden. Beide vergaderingen zijn
openbaar en u bent van harte uitgenodigd om de
vergaderingen bij te wonen.
Agenda’s
De agendacommissie van de gemeenteraad
heeft de agenda’s van de besluitvormende en de
oordeelsvormende vergadering op 4 december
vastgesteld.
Op de agenda van de besluitvormende vergadering
staan onder meer :
-	Vaststellen diverse belastingen en tarieven
sportaccommodaties
- Keuze scenario’s nieuwe Welstandnota
- Verordening Wmo en Jeugdwet
- Locatiekeuze gemeentewerf/brengstation
-	Controleprotocol voor de accountantscontrole van
de jaarrekening 2019 van de gemeente Noordenveld
-	Machtigingsbesluit
werkgeverscommissie
griffiepersoneel i.v.m. WNRA
-	Benoeming tijdelijke vervanging raadsgriffier
Op de agenda van de oordeelsvormende vergadering
staat:
-	Bestemmingsplan Hoofdstraat 21 te Peize
-	Bestemmingsplan nieuwbouw Oude Norgerweg te
Veenhuizen
-	Aankoop Kanaalstraat 62i te Roden
De volledige agenda’s vindt u in het
raadsinformatiesysteem: www.gemeentenoordenveld.
nl/gemeenteraad
U kunt inspreken op een agendapunt van de
oordeelsvormende vergadering. U kunt hiervoor het
digitale formulier invullen dat u in het raadsinformatie
vindt onder de ‘vraagbaak’. Dit formulier moet voor
12:00 uur op woensdag 11 december bij de griffie zijn
ingediend. Bundels van deze vergaderingen liggen
in de bibliotheken van Peize, Norg en Roden en op
de griffie in het gemeentehuis. Heeft u vragen over
deze vergaderingen dan kunt u contact opnemen met
de griffie via: griffie@noordenveld.nl of bellen: 050
5027222.

ONTVANGEN AANVRAGEN
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/meervoudige

omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Bouwen/afwijken:
-	Middendrift 4 te Steenbergen, het oprichten van een
werktuigenberging, realiseren van een minicamping
en twee recreatieappartement.
Bouwen:
-	Molenweg 8 te Roden, het vergroten van de woning;
-	Donderseweg 20 te Norg, het plaatsen van twee
vlaggenmasten (legalisatie);
-	Esweg 14 te Norg, het verbouwen van een
bijgebouw;
-	Schansweg 9 te Een-West, het oprichten van een
veldschuur;
-	Hoofdstraat 37 F te Peize, het gewijzigd uitvoeren
van een reeds verleende vergunning (grotere
dakkapel).
Afwijking:
-	Groningerweg 57a te Peize, het oprichten van een
loods (legalisatie).
Kappen:
-	Westeind te Norg kadastraal bekend Norg, sectie R,
nummer 870, het kappen van twee linden.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
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:
-	Peesterstraat 14 te Norg, het veranderen van de
woning naar twee wooneenheden, 3 december
2019.
Bouwen (buiten behandeling gesteld):
-	Turfweg 6 te Leutingewolde, het plaatsen van
zonnepanelen in het veld, 2 december 2019.
Bouwen/uitrit:
-	Lokzijlskamp 3 te Norg, het oprichten van een
woning en het aanleggen van een uitrit, 2 december
2019.
Uitrit:
-	Steiger 1 en 3 te Peize, het aanleggen van uitritten,
28 november 2019;
-	Statenlaan 93 te Roden, het aanleggen van een
uitrit, 2 december.
Uitrit (geweigerd):
-	Slotlaan 3 te Roden, het verplaatsen van een uitrit, 2
december 2019.

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

Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde
datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n)
een bezwaarschrift worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld. Voor de andere vergunningen** kan een
bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester.

besloten de Boerakkerweg af te sluiten.
De verkeersmaatregel geldt op 21 december 2019 van
09:30 uur tot 13:00 uur of zoveel langer of korter als
nodig is.

EVENEMENTENKALENDER

VERKEERSBESLUITEN

Voor de evenementen die in onze gemeente plaatsvinden
kunt u de Evenementenkalender van de Kop van Drenthe
In verband met de “Decemberloop” op 21 december raadplegen. Dit kan via een link op de gemeentelijke
2019 te Peize hebben burgemeester en wethouders website of via de agenda van Kop van Drenthe.nl.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN KERSTVAKANTIE
Gemeentehuis
Donderdag 19 december					
Van 23 december tot en met 3 januari 2020 			
Woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag 27 december 		
Woensdag 1 januari					
Maandag 6 januari 					

09.00 – 16.00 uur
09.00 - 12.00 uur
gesloten
gesloten
10.00 – 16.00 uur

Brengstation
Maandag 23 december
			
Dinsdag 24 december
			
Woensdag 25 en donderdag 26 december 			
Vrijdag 27 december
			
Zaterdag 28 december
			
Maandag 30 december
			
Dinsdag 31 december
			
Woensdag 1 januari 2020 					
Donderdag 2 januari tot en met zaterdag 4 januari
		

09.00 – 15.45 uur
09.00 - 11.45 uur
gesloten
09.00 – 15.45 uur
09.00 – 15.45 uur
09.00 – 15.45 uur
09.00 – 11.45 uur
gesloten
09.00 – 15.45 uur

Rectificatie
In de gemeentepagina van week 48 stond een artikel over loslopende honden. Helaas stond
er een fout in. Namelijk, dat in het Mensinge bos honden niet los mogen lopen. In het artikel
was het Mensinge bos geen goed voorbeeld. Dit bos is van Staats Bosbeheer. Zij geven in het
Mensinge bos zelf aan met paaltjes en borden wat de regels voor honden in het gebied zijn.

SPOOKZWEMMEN IN SPORTCENTRUM DE HULLEN
Op vrijdag 13 december is van 19.45 tot 21.00 uur weer Spookzwemmen
voor basisschoolleerlingen van groep 5 tot en met 8. Opgave via www.
activiteitenladder.nl.

OVERIGE VERLEENDE
VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
De burgemeester maakt bekend dat hij vergunning/
ontheffing** heeft verleend voor:
-	Het organiseren van diverse vlo markten en
braderieën in 2020 op 12 april, 3 en 31 mei, 14 juni, 5
en 19 juli, 9 en 23 augustus en op 6 en 20 september
op de Brinkhofweide te Norg, 3 december 2019**;
-	Het organiseren van muzikale begeleiding op 14 mei
2020 gedurende de Avond4daagse van 12 tot en
met 15 mei 2020 te Roden, 2 december 2019**;
-	Het organiseren van de decemberloop op 21
december 2019 over openbare wegen door Peize, 2
december 2019**.
-	Het schenken van alcoholhoudende dranken in
restaurant ‘Tapas 13’ gevestigd aan Hoofdstraat 13A
in Peize, 5 december 2019**,

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

Openingstijden balie sociale zaken en zorg
(Schoolstraat 50)
Maandag tot en met vrijdag 8.30 – 12.00 uur
Maandag tot en met donderdag 13.00 - 17.00 uur

Afspraak burgemeester en wethouders:
Bel 050 50 27 222 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.

UITNODIGING

Nieuwjaarsbijeenkomst

Het begin van het jaar is altijd een goed moment om elkaar te
ontmoeten en een toost uit te brengen op het nieuwe jaar.
Wij nodigen u daarom graag uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op
MAANDAG 6 JANUARI 2020 VAN 20.00 TOT 22.00 UUR
IN HET GEMEENTEHUIS,
RAADHUISSTRAAT 1 IN RODEN
Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld

2020

Wij willen graag weten
op hoeveel personen we
kunnen rekenen. Graag
aanmelden voor 27 december
2019 via www.noordenveld.nl/
nieuwjaarsbijeenkomst.

