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

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

RAADSBESLUITEN

VERLENGING BESLISTERMIJN

De raad van de gemeente Noordenveld heeft in de
vergadering op woensdag 4 juli 2018 de volgende
besluiten genomen:
• Benoeming van mevrouw T. Nieboer en de
heren J. Ten Hoor en R.H. Meijer als lid van de
werkgeverscommissie raadsgriffie;
• Benoeming van de burgemeester als adviseur
van de werkgeverscommissie raadsgriffie;
• Aanpassing en vaststelling van het raadsakkoord
‘Noordenveld weet raad’ naar aanleiding
van de raadpleging onder de inwoners van
Noordenveld;
• Aanpassing en vaststelling van het
coalitieakkoord ‘Verbinden, samenwerken,
doen!’ naar aanleiding van de raadpleging
onder de inwoners van Noordenveld;
• Vaststelling van de Jaarstukken 2017
van de gemeente Noordenveld inclusief
grondexploitaties;
• Vaststelling van de Perspectiefnota 2019;
• Vaststelling van de financiële verordening
gemeente Noordenveld 2018 zoals bedoeld in
artikel 212 Gemeentewet;
• Instemming met verbetering van de
dienstverlening voor inwoners door een
nieuwe website en door livestreaming van de
raadsvergaderingen;
• Instemmen met een meldpunt Steenmarters.
De volledige besluiten vindt u onder
het agendapunt van deze vergadering
in
het
raadsinformatiesysteem
(www.
gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad).
Voor vragen over de vergadering kunt u bellen
met de griffie via 14 050 of mailen naar griffie@
gemeentenoordenveld.nl

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:
OVERIGE VERLEENDE
Kappen:
• Oosterduinen D 122 te Norg, het kappen/ VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
snoeien van bomen, verlengd tot 13 augustus
De burgemeester maakt bekend dat hij
2018.
vergunning/ontheffing** heeft verleend voor:
ONTWERPBESLUIT WIJZIGEN
• het organiseren van activiteiten rondom de
Fiets4Daagse van 24 tot en met 27 juli 2018
Omgevingsvergunning
op de brink aan het Oosteind te Norg, 2 juli
Het college van burgemeester en wethouders
2018**;
van gemeente Noordenveld maakt bekend van • het organiseren van een Kids Knight Ride op
plan te zijn om de voorschriften van de volgende
15 juli 2018 vanaf het Jaarbeursterrein aan
omgevingsvergunning op grond van de Wet
de Norgerweg te Roden, 2 juli 2018**;
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te • het organiseren van het festival Rockin’ Roon
wijzigen:
op 2 september 2018 op het parkeerterrein
• Oosteinde 16 te Roden, Feeder One B.V. te
bij de Vrijbuiter te Roden, 5 juli 2018**;
Roden.
• het organiseren van de Veldslag om Norg op
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken
1 september 2018 in Norg en omgeving, 5
liggen van dag na publicatie tot en met zes
juli 2018**.
weken later ter inzage. Tijdens de periode van Binnen zes weken na de vermelde datum
terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke kan hiertegen door (een) belanghebbende(n)
of mondelinge zienswijze naar aanleiding van een bezwaarschrift worden ingediend bij het
dit ontwerpbesluit naar voren brengen. Een college van burgemeester en wethouders van
schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeente Noordenveld. Voor de verleende
het college van burgemeester en wethouders vergunningen** kan een bezwaarschrift
van gemeente Noordenveld. Voor het indienen worden ingediend bij de burgemeester. U kunt
van een mondelinge zienswijze vragen wij u de stukken raadplegen op de gemeentelijke
om minimaal een week voor het einde van de website www.gemeentenoordenveld.nl of TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN
terinzagelegging een afspraak te maken met inzien op het gemeentehuis.
gemeente Noordenveld, Raadhuisstraat 1, 9301
BESTEMMINGSPLAN PROGRAMMA
Voor de hierna genoemde evenementen gelden
AA Roden, telefoonnummer 14 050.
TERHEIJL,
Oostindie
30
te
Nietap
de volgende verkeersmaatregelen gedurende de
U kunt in principe te zijner tijd alleen beroep
instellen als u een zienswijze kenbaar heeft Burgemeester en wethouders van de daarbij vermelde dagen en tijdstippen:
gemeente Noordenveld maken bekend dat de Norg
gemaakt.
gemeenteraad in zijn vergadering van 20 juni In verband met de Drentse Fietsvierdaagse de
VERLEENDE VERGUNNINGEN
2018 het bovengenoemde bestemmingsplan volgende verkeersmaatregel te treffen op 24 tot
ongewijzigd
heeft
vastgesteld.
Het en met 27 juli 2018 van 07.30 uur tot 18.00 uur of
Omgevingsvergunning
bestemmingsplan maakt de bouw van drie zoveel langer of korter als nodig is: het plaatsen
Burgemeester en wethouders van de gemeente woningen mogelijk. Voorheen was hier een van borden C01, RVV 1990 (geslotenverklaring
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader agrarisch bedrijf gevestigd. Er wordt een voor voertuigen in beide richtingen):
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bijdrage geleverd aan de doelen die zijn • D
 onderseweg te Norg, tussen de afslag
vergunning hebben verleend/besluit hebben opgenomen in het Ruimtelijk Kader Terheijl.
Drostenlaan en Peesterstraat.
genomen voor:
Tips van de Afvalcoach
Kappen:
• Zuurseweg 11 te Peize, het kappen van twee
essen, 28 juni 2018;
• Oosterduinen D 57 te Norg, het kappen van een Het is volop zomer in Nederland. Heel fijn, maar als het zo warm is, is de kans ook groter dat u maden
in uw containers krijgt. Met deze tips kunt u dat voorkomen:
grove den, met herplantplicht, 28 juni 2018.
•	Gooi etensresten in de gft-container en niet in de grijze container. Die container wordt de komende
Werken:
maanden elke week geleegd en bovendien levert u zo grondstoffen voor compost aan.
• Schipmeer te Norg kadastraal Norg, sectie D,
nummer 417, het verspreiden van baggerspecie •	Doe vlees- of visresten eerst in een stuk krant, dan pas in de container. Dan kunnen de vliegen er niet
bij om eitjes in te leggen (waar maden uitkomen).
uit het Schipmeer op het naastgelegen perceel,
•	Gooi een tak hedera (klimop) in de container –
28 juni 2018.
daar kunnen maden niet tegen!
Uitrit:
• Torensmalaan 17 te Roden, het aanleggen van •	Maden houden van een vochtige omgeving.
Doe een krant (of stro) onder in de gft-container
een uitrit, 28 juni 2018.
om vocht op te vangen.
Uitrit (geweigerd):
• Dorth 50 te Roden, het aanleggen van een uitrit, •	Zet, als het kan, de container niet in de volle
zon, maar in de schaduw zodat hij niet te warm
2 juli 2018.
wordt.
Bouwen/afwijking:
• De Zulthe 5 te Roden, het tijdelijk plaatsen van •	Leg een stokje onder de rand van het deksel
zodat de container op een kiertje staat.
een stacaravan, 29 juni 2018.
•	Maak uw containers regelmatig schoon met
Afwijking:
water en groene zeep of een scheut azijn.
• Oude Velddijk 15 te Peize, het vergroten van de
• Kijk voor meer tips op de AfvalWijzerapp!
woning waarbij dakhelling afwijkt, 2 juli 2018.
Afwijking (geweigerd):
• Hoofdstraat 32 te Roderwolde, het gebruiken Fijne zomer!
van de zaal als opnamestudio, 2 juli 2018.

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.

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/
meervoudige omgevingsvergunningen voor de
activiteit:
Bouwen:
• Lijsterbesstraat 17 te Roden, het vergroten van
de woning;
• Ds. Germsweg 17 te Veenhuizen, het oprichten
van een stal;
• Schepersstuk 2 te Langelo, het vergroten van de
woning;
• Kortewijk 13 te Nieuw-Roden, het vergroten/
veranderen van de woning.
Kappen:
• Oosterduinen D 127 te Norg, het kappen van
bomen;
• Boslaan 6 te Roden, het kappen van een eik.
Uitrit:
• H. Scheepstrastraat 9 te Roden, het aanleggen
van een uitrit.

Bouwen:
•O
 osterzoom 77 te Peize, het plaatsen van een
dakkapel, 2 juli 2018;
•A
 ltenaweg 48 te Peize, het vernieuwen van
het dak en het plaatsen van dakkapellen, 4 juli
2018.
Bouwen/Uitrit:
• Oude Velddijk 31 B te Peize, het oprichten
van een woning en het aanleggen van een
uitrit, 2 juli 2018.

De imrocode van het bestemmingsplan is:
NL.IMRO.1669.2016BP057-vg01.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
ligt
samen
met
het
eerdergenoemde
bestemmingsplan en bijbehorende stukken met
ingang van 11 juli 2018 gedurende zes weken ter
inzage in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u de
stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl. Tegen het besluit kan gedurende de
inzagetermijn beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit
beroep kan worden ingesteld door:
a. e en belanghebbende die tijdig een zienswijze
naar voren heeft gebracht over het
ontwerpbestemmingsplan;
b. een belanghebbende die weliswaar geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, maar kan
aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat
was tijdig een zienswijze in te dienen.
Voor vragen kunt u zich wenden tot het team
Realisatie via het telefoonnummer 14 050.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking met ingang
van de dag na afloop van de beroepstermijn
van zes weken. Het instellen van beroep schorst
de werking van dit besluit niet. Hiervoor kan
tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met
het instellen van beroep, een verzoek om een
voorlopige voorziening bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State worden ingediend. De inwerkingtreding
wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een
beslissing op het verzoek is genomen. Voor het
instellen van beroep en voorlopige voorziening
zijn griffierechten verschuldigd.

WEG MET DE MADEN!

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.

ZOMERVAKANTIE!? GEEF INBREKERS GEEN KANS!

De zomervakantie staat weer voor de deur. U viert heerlijk vakantie maar inbrekers
slaan hun slag. De vakantieperiodes zijn voor inbrekers zeer aantrekkelijk. Een paar
weken lang is niemand thuis, en wellicht zijn de buren ook op vakantie. Voldoende
kansen voor inbrekers om ongezien hun slag te slaan.
Mocht u op vakantie gaan:
• Vraag dan directe vrienden of buren om een oogje in het zeil te houden.
• Vraag de buren om post om de dag op te ruimen en uit het zicht te leggen. Een stapel post bij de
voordeur verraadt uw afwezigheid.
• Laat de woning bewoond lijken door een tijdschakelaar op het licht aan te sluiten. Als ’s avonds het
licht brandt zal de gelegenheidsinbreker minder snel zijn slag slaan.
• Wees voorzichtig met het delen van uw vakantie op social media. Niet alleen uw vrienden, maar ook
inbrekers kunnen zien dat u aan het genieten bent van een vakantie en dus niet thuis bent.
Wees zelf ook een goede buur als u thuis bent en de buren zijn op vakantie.
Personen die zich verdacht gedragen in de straat hebben meestal niks goeds in de zin. Meldt dit altijd
bij de politie. Bij spoed belt u 112, voor niet spoedeisende situaties 0900-8844.

REGIO GRONINGEN-ASSEN ZOEKT NIEUWE INITIATIEVEN
Om de komende jaren gericht te kunnen investeren in projecten die vanuit de
samenleving breed gedragen worden, een duidelijke meerwaarde hebben voor
de Regio en een sterk innovatief karakter kennen is in de actualisatie Regiovisie
de regeling Regionale Projecten en Innovatieve Projecten geïntroduceerd. Tot en
met 2020 is hiervoor in totaal een budget van € 9,5 miljoen beschikbaar. Belangrijk
onderdeel van de beoordeling van de aanvragen is een korte en krachtige pitch aan
de adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit vijf leden vanuit de invalshoeken:
onderwijs, ondernemerschap, overheid en ruimtelijke kwaliteit. Inmiddels zijn er zes
pitchronden geweest. Aan 35 projecten is ruim € 4 miljoen beschikbaar gesteld.
Innovatie
Kern is dat elke innovatie ontstaat vanuit een idee. De Regio wil goede ideeën graag een stap verder
brengen zodat ons gebied nog mooier, sterker en krachtiger wordt. Om in aanmerking te komen voor
een financiële bijdrage gelden een aantal spelregels. Zo moet het idee aansluiten bij één of meer
van onze speerpunten. Bij het beoordelen van de initiatieven gelden vijf criteria: urgentie, regionaal,
samenwerking, innovatie en duurzaamheid.
Project indienen
Er zijn twee momenten per jaar wanneer de projecten kunnen worden ingediend. De deadline voor de
volgende ronde is 1 oktober 2018. Voor meer informatie en om een project in te dienen kijk op www.
regiogroningenassen.nl.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Gemeentehuis en brengstation
Op woensdag 18 juli 2018 is het gemeentehuis en het brengstation vanaf 12.00 uur gesloten in
verband met een personeelsbijeenkomst.

SPORTCENTRUM DE HULLEN

In verband met de generale repetitie van het zwem ABC is het zwembad op woensdag
11 juli 2018 voor recreatief zwemmen van 14.30 tot 16.00 uur gesloten.

INLOOP RAAD WORDT VANAF 5 SEPTEMBER HERVAT
Tijdens de maanden juli en augustus (zomerreces) vergadert de raad van Noordenveld niet en vindt er
geen inloop plaats van de raad. Op woensdag 5 september 2018 vindt de eerste inloop van het najaar
plaats. De eerstvolgende vergadering van de raad is op woensdag 19 september 2018 aanstaande.

GENOMINEERDE ONDERNEMERSPRIJS IN BEELD
Op voordracht van de Commissie van
Aanbeveling, heeft het college van
burgemeester
en
wethouders
vier
bijzondere bedrijven uit de gemeente
Noordenveld genomineerd. Vanuit de
aspecten werkgelegenheid, innovatie en
maatschappelijke betrokkenheid hebben de
ondernemers mooie prestaties laten zien.
Elke week komt één van de genomineerden
in beeld op de gemeentepagina. Deze week
is dat:
Soundlink
Het verhaal van Soundlink heeft iets weg van
een mooi jongensboek. Floris Roelfzema en Bas
Jansen, gestart op 23 mei 2008, 17 jaar oud en
beide nog te jong om zich überhaupt al in te
kunnen schrijven bij de Kamer van Koophandel. In
ruim 10 jaar tijd is het bedrijf vervolgens letterlijk
vanuit de garage uitgegroeid tot een volwaardig
en op en top professioneel opererend bedrijf, met
inmiddels vijf medewerkers. Daarnaast wordt
op projectbasis nog veelvuldig met aanvullend
flexibel personeel gewerkt. Het getuigt van echt
ondernemerschap om in de lastige economische
jaren die achter ons liggen de sprong in het diepe
te wagen, met eigen middelen investeringen te
durven doen, overeind te blijven en zelfs vorstelijk
te groeien.
Betrouwbare partner
SoundLink neemt als betrouwbare partner alle
zorgen uit handen over een juiste belichting en goed
geluid! Al jaren kunnen bedrijven, particulieren,
scholen
en
(amateur)toneelverenigingen

er terecht voor een professionele aanpak
van hun evenement. Of het nu gaat om een
kleinschalige lezing, of een rockconcert voor 5000
bezoekers, toneelregisseur, muzikant, uitbater of
evenementenorganisator hoeft zich al lang niet
meer druk te maken over allerhande technische
aspecten. SoundLink beschikt over de juiste
apparatuur en kennis om van het evenement een
succes te maken! De heren kunnen niet alleen de
volledige technische realisatie van het evenement
verzorgen, maar verhuren ook losse apparatuur
zoals bv geluid, licht en/of beamers.
Hoogwaardig apparatuur
SoundLink beschikt over de nieuwste en meest
geavanceerde en uitgebreide microfooncollectie
voor orkestversterking of koorversterking. Daar
er gewerkt wordt met kwalitatief hoogwaardige
apparatuur, wordt de levensduur aanmerkelijk
verlengd. Als producent van de eigen
flightcases, zijn deze op een dusdanige manier
geproduceerd en gemonteerd dat de apparatuur
op een slimme en efficiënte wijze kunnen
worden getransporteerd. Hierdoor kan sneller
een complete installatie op locatie worden
gerealiseerd.
Maatschappelijk betrokken
SoundLink toont haar maatschappelijke
betrokkenheid door binnen de gemeente
Noordenveld diverse sport verenigingen te
sponsoren of op andere wijze te ondersteunen.
Daarnaast treedt men op als hoofdsponsor
bij Vereniging van Volksvermaken Roden en
draagt men menig steentje bij om een steentje
aan diverse evenementen en festiviteiten in
Noordenveld.

