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

het formulier moet voor 12:00 uur op woensdag
19 december a.s. door de griffie ontvangen zijn.
Ook de agenda en eventuele achterliggende
stukken van de raad en de raadscommissie vindt
u in dit systeem.
Voor vragen over deze vergadering kunt u bellen
met de griffie via tel: 14 050 of mailen naar:
griffie@gemeentenoordenveld.nl

Commissie Bezwaarschriften
De Commissie Bezwaarschriften vergadert op
woensdag 19 december aanstaande in het
gemeentehuis in Roden. De zitting is openbaar.
Aan de orde komt:
20.30 uur: hoorzitting naar aanleiding van
het bezwaarschrift van 23 oktober 2018,
gericht tegen het besluit van burgemeester en ONTVANGEN AANVRAGEN
wethouders van de gemeente Noordenveld over
de afwijzing van de aanvraag voor subsidie voor Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
het dorpsfeest Nietap-Terheyl.
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning,
Welstandscommissie
De Welstandscommissie vergadert elke waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
donderdag in de even weken om 13.30 uur van toepassing is, hebben ontvangen:
in het gemeentehuis. De vergadering van de enkelvoudige omgevingsvergunningen voor de
Welstandscommissie is openbaar. Voor een activiteit:
plantoelichting dient u een afspraak maken. Bouwen:
Op de dinsdag en de woensdag daaraan • Markeweg 10 te Alteveer, het vernieuwen van
een schuur;
voorafgaand ligt de agenda voor een ieder ter
inzage in het gemeentehuis. U kunt deze agenda • Aaldersstraat 7 te Roden, het plaatsen van een
dakkapel;
tevens raadplegen via de gemeentelijke website
• Ceintuurbaan Noord 116 te Roden, het
www.gemeentenoordenveld.nl
veranderen van de gevels en kozijnen;
• Katoel 13 te Roden, het plaatsen van een
Presidium, raad en raadscommissie
overkapping;
Het presidium, de raad en de raadscommissie
van de gemeente Noordenveld vergaderen • J.P. Santeeweg 127 te Nietap, het oprichten
van een woning.
op woensdag 19 december 2018 in het
gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Kappen:
Op 16 januari 2019 vinden de eerstvolgende • Padkamp 2B te Roden, het kappen van twee
monumentale bomen.
vergaderingen van de raad en commissie plaats.
De vergadering van het presidium op 19 december
begint om 19:00 uur. De raadsvergadering begint OMGEVINGSVERGUNNING
om 20:00 uur en na afloop van deze vergadering KAATSWEG 1 RODERESCH
en na een korte pauze begint de vergadering van
Burgemeester en wethouders van de
de raadscommissie.
De agenda van het presidium voor de gemeente Noordenveld maken bekend dat
19e is nog niet bekend. Deze wordt in zij op 4 december 2018 in het kader van de
het raadsinformatiesysteem (RiS) (www. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad) een omgevingsvergunning hebben verleend
voor sloop en nieuwbouw van een woning
geplaatst.
met bijgebouw op het perceel Kaatsweg 1 in
Op de agenda van de raad staan de volgende Roderesch. De vergunning is ten opzichte van de
ontwerpvergunning niet gewijzigd.
onderwerpen:
• Opheffing gemeenschappelijke regelingen Inzage
De omgevingsvergunning en de bijbehorende
Novatec en Sociale Dienst Noordenkwartier
• Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet stukken liggen met ingang van donderdag
voor Strategische aankoop en sloop van de 13 december 2018 tot en met 23 januari
‘oude supermarkt’ aan de Kerklaan 16 te 2019 ter inzage in het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de
Veenhuizen
• Vaststellen Nota evaluatie en toekomst stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl en de gemeentelijke website www.
Afvalbeleid gemeente Noordenveld
gemeentenoordenveld.nl. De publicatie is te
• Wijkgericht werken
• Vaststellen verordeningen over de gemeentelijke vinden op www.officielebekendmakingen.nl,
heffingen en gebruiksvergoedingen voor in de Staatscourant, het Roder Journaal en de
Krant.
sportaccommodaties in 2019
• Verordeningen en beleidsregels Participatiewet Beroep
2019; voor dit agendapunt geldt het Tegen de vergunning kan gedurende de
inzagetermijn beroep worden ingesteld bij
spreekrecht.
Op de agenda van raadscommissie staan de de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling
bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
onderstaande onderwerpen:
• Beschikbaar stellen van € 60.000 voor Dit beroep kan worden ingesteld door:
padelbanen op het complex van de Norger • een belanghebbende die tijdig een zienswijze
naar voren heeft gebracht bij burgemeester en
Tennisvereniging
wethouders over de ontwerp-vergunning;
• Verlening subsidie 2019 aan Muziekcoöperatie
• een belanghebbende die weliswaar geen
Peize
zienswijze naar voren heeft gebracht bij
• Vaststellen integraal Veiligheidsbeleid 2019burgemeester en wethouders, maar kan
2022
aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in
staat was zich tijdig met een zienswijze tot
Voor de agendapunten van de raadscommissie
burgemeester en wethouders te wenden.
geldt het spreekrecht en voor het punt van
de raad: Verordeningen en beleidsregels Inwerking
Participatiewet 2019. Hiertoe kunt u het De vergunning treedt in werking met ingang
digitale formulier invullen dat u in het van de dag na afloop van de beroepstermijn van
raadsinformatiesysteem vindt onder overzichten: zes weken. Het instellen van beroep schorst de
www.gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad werking van dit besluit niet. Hiervoor kan tijdens

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 beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen
van beroep, een verzoek om een voorlopige
voorziening bij de Rechtbank Noord-Nederland
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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
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 (geweigerd):
• Hoofdweg 122 te Veenhuizen, het plaatsen
van zonnepanelen op het dak, 7 oktober 2018.
Bouwen/Afwijken:
• Okster 54 en 56 te Roden, het oprichten van
twee onder een kap woning, 30 november
2018;
• Veldweg 1 te Peest, het vergroten van een
loods, 3 december 2018.
Bouwen/Afwijken/Milieu:
• Schansweg 16 b te Een-West, het oprichten
van een foliebassin en het actualiseren van de
bedrijfsopzet, 3 december 2018.
Bouwen/Monument:
• Hoofdstraat 58 te Roderwolde, het wijzigen
van de kleurstelling, 29 november 2018.

ingediend bij het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Noordenveld,
Postbus 109, 9300 AC Roden. Ten aanzien van
de overige vergunning** kan een bezwaarschrift
worden ingediend bij de Burgemeester.
Evenementenkalender
Voor de evenementen die in onze gemeente
plaatsvinden kunt u de Evenementenkalender
van de Kop van Drenthe raadplegen. Dit kan via
een link op de gemeentelijke website of via de
agenda van Kop van Drenthe.nl.w

INFORMATIE OVER
SCHADE WIJK MIDDENVELD
Vanaf begin augustus 2018 heeft de gemeente
diverse schademeldingen aan woningen
ontvangen uit de wijk Middenveld in Roden.
De oorzaak van de schade is op dit moment
niet bekend en het college van burgemeester
en wethouders heeft opdracht gegeven voor
een onderzoek. De resultaten van dit onderzoek
worden eind januari verwacht. Op de site van
de gemeente Noordenveld staat alle informatie
die op dit moment beschikbaar is. De gemeente
stuurt tweewekelijks een informatieve brief aan
de bewoners van de wijk. Deze brief staat ook
op de website.

OVERIGE VERLEENDE
VERGUNNINGGEN/ONTHEFFINGEN
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat
zij vergunning/ontheffing hebben verleend voor:
• Het stoken van een vreugdevuur voor het
perceel Secretaris Buiteveldlaan 15 in Roden,
6 december 2018.
De burgemeester maakt bekend dat hij
vergunning/ontheffing** heeft verleend voor:
• Het innemen van een standplaats voor de
verkoop van kerstbomen bij de sporthal te
Veenhuizen op 7, 8, 14,15 en 22 december, 3
december 2018**.

AFSCHAFFING
HONDENBELASTING 2019
Met ingang van 2019 heeft de gemeente
Noordenveld besloten de hondenbelasting
af te schaffen. Dit komt voort uit het
Raadsakkoord. Dit betekent voor u dat u
geen hond(en) meer hoeft aan te melden
bij de gemeente voor de hondenbelasting.

Binnen zes weken na de achter het besluit
vermelde datum kan hiertegen door (een)
belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden

VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN(BRP)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld hebben het voornemen de
adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art.2.21 en 2. 22 Wet Basisregistratie
Personen (BRP).
Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie
personen van de gemeente Noordenveld staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de
gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in
Nederland wonen.
Naam		
J. Hartog		
J. Schluter		

Geboortedatum		
10-08-1976		
25-01-1994		

Datum voornemen		
21-11-2018		
21-11-2018		

Uitschrijven naar
Onbekend
Onbekend

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande
personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen.
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of ander vorm van een uitkering of financiële
ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw
van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.
Staat u naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met
vakgroep Burgerzaken van de gemeente Noordenveld via postbus@gemeentenoordenveld.nl of
14 050. Als wij binnen 4 weken na de datum van de verzending van het voornemen geen reactie
hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande persoon uit naar onbekend.

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.

VERPLAATSING BOMEN EN
KUNSTWERK JULIANAPLEIN

BIJEENKOMST WHATSAPP EN
DEMONSTRATIE DUTCH RESCUE DOGS

De rotonde op het Julianaplein wordt gewijzigd in een T-splitsing. Deze werkzaamheden
vinden plaats in het kader van de aanleg van de Hoogwaardige Openbaar Vervoerroute
(HOV).

De politie, Welzijn in Noordenveld en de gemeente Noordenveld organiseren op
18 december een bijeenkomst voor alle WhatsAppbuurtpreventie-leden die zich de
afgelopen jaren/ het afgelopen jaar hebben ingezet voor de buurtpreventie in hun wijk.

Bomen
In voorbereiding op deze werkzaamheden worden de drie Lindes die nu in het midden van de rotonde
staan weggehaald. De bomen worden twee jaar bewaard op een zichtbare plek bij de verkeerslichten aan
het Oosteinde in Roden. Op donderdag 13 december vanaf 9.00 uur starten de werkzaamheden. De firma
Vos uit Roden gaat de drie bomen verplaatsen. Het Julianaplein wordt niet afgesloten, maar er worden
verkeersbegeleiders ingezet.

Tijdens de bijeenkomst zal onder andere de Meldkamer toelichten wat er precies gebeurd als er een
melding bij hen binnenkomt én zullen de leden van Dutch Rescue Dogs demonstraties geven met hun
honden.

Kunstwerk
Het kunstwerk is afgelopen week al verplaatst en heeft tijdelijk zijn plek gevonden op het parkeerterrein
aan de Wilhelminastraat.

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden voor 13 december 2018 bij M. Poort van de gemeente
Noordenveld via m.poort@gemeentenoordenveld.nl. Vermeld daarbij uw naam en naam van de
WhatsApp groep.

Waarom nu?
Om er voor te zorgen dat de bomen behouden blijven, is dit het moment om ze uit de grond te halen. Dit
betekent niet dat de overige werkzaamheden ook al beginnen. Ook is het niet zo dat de werkzaamheden
twee jaar duren, maar dit is de periode die nodig is om de bomen goed te laten aarden. Zodra er meer
duidelijkheid is over de plannen en de start van de aanleg van de HOV-route wordt u uiteraard hierover
geïnformeerd.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Op 20 december is de balie geopend tot 16.00 uur. Hierna zijn we gesloten en telefonisch niet
bereikbaar in verband met een personeelsbijeenkomst. Tijdens de kerstvakantie van 22 december
2018 tot en met 6 januari 2019 zijn er gewijzigde openingstijden. Op 24, 25 (eerste kerstdag), 26
(tweede kerstdag) en 31 december en 1 januari (nieuwjaarsdag) is het gemeentehuis de gehele dag
gesloten. De overige dagen is de balie van het gemeentehuis in deze weken geopend van 9.00 tot
12.00 uur.

Locatie
In de raadzaal van het gemeentehuis in Roden op 18 december 2018 om 19.30 uur.

SPOOKZWEMMEN BIJ ZWEMBAD DE HULLEN

Vrijdag 14 december is het zwembad extra geopend van 19.30 tot 21.00 uur in verband
met Watergames. “Spookzwemmen” is het thema. Voor informatie en/of aanmelden www.
sportcentrumdehullen.nl Graag even aanmelden van te voren

IN GESPREK MET EEN RAADSLID

Heeft u een vraag of een suggestie voor de gemeente of wilt u over een onderwerp van
gedachten wisselen? U bent van harte welkom om hierover in gesprek te gaan met een
raadslid. Op woensdagavond 12 december staan van 19.30 tot 20.00 uur twee raadsleden in
de oude hal van het gemeentehuis klaar om met u in gesprek te gaan.
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